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ПРОБЛЕМ ЗА КОЈИ ЈОШ НЕМА РЕШЕЊА

ВОЗАЧИ АУТОБУСА СВЕ ВИШЕ ОДЛАЗЕ ИЗ СРБИЈЕ
Овде зарађују око 300
евра, а у иностранству
и преко 2.000
Многи ауто-превозници
широм Србије принуђени
да ангажују пензионeре
Током последње две године бројни
возачи аутобуса напустили су Србију
и отишли у европске државе да би
радили у бољим условима и за неупоредиво веће плате.
Док се овде њихова примања крећу
око 300 евра, у иностранству могу да
зараде и по шест-седам пута више, па
не чуди што многи од њих све чешће
одлучују да спакују кофере и заувек
оду из Србије.
Решење за овај проблем још увек
се не назире, а последице су вишеструке. Као прво, нема изгледа да се
мањак возача надокнади пријемом
незапослених с обзиром на то да је
ова професија, због ниских плата и
лоших услова рада, неатрактивна за
младе. С друге стране, чак и ако се
деси да аутопревозничке фирме пронађу и приме незапослене возаче
који хоће да раде, потребно је време
док се они не обуче да буду као њихове старије и искусније колеге.
Да је ситуација алармантна, види
се и на примерима највећих ауто-превозника у земљи: београдског
ГСП-а и Јавног градског саобраћајног предузећа Нови Сад. Те две фирме је од почетка ове године око 150
возача напустило и отишло у Словенију, Хрватску и друге западноевропске земље.
Поједини медији су поводом тога
објавили изјаве неких наших стручњака да је безбедност саобраћаја у

градовима под знаком питања, јер
аутобусе градског саобраћаја возе или
недовољно искусни возачи или они
који су у пензији, а ангажовани су
након што су потписали уговоре о
хонорарном раду на одређено време
да би надокнадили мањак људи.
Овај проблем је присутан и у Панчеву. Милан Марковић, председник
Самосталног синдиката у АТП-у,
који ради у тој фирми већ 38 година,
рекао је да возаче аутобуса у Србији,
поред ниских плата, оптерећује и
прековремени рад који се не плаћа.
Према његовим речима, они због
тога стално осећају замор и преоптерећеност, а када се деси да добију
слободан дан, та пауза није дужа од
24 сата.
– На пример, возачи у АТП-у прошле године су имали 23.000 прековремених сати, а ове године је тај

број незнатно смањен, на 15.000. Да
објасним, возачи морају да раде прековремено јер их нема довољно, а
дефицитарни су зато што је још увек
на снази онај пропис о забрани запошљавања нових људи у јавним предузећима. Тај закон много отежава
ауто-превозницима. Они због тога
запошљавају људе на одређено време, на уговоре који трају неколико
месеци, па се прекидају и обнављају
после паузе – истакао је Марковић.
На питање новинара колике су
плате возача аутобуса, навео је да се
оне крећу у распону од 45.000 динара, колике су у Суботици, преко
50.000–55.000 у Новом Саду, па до
60.000–65.000 динара, колико зарађују у ГСП-у у Београду. Када је реч о
платама возача у АТП-у, оне се крећу
у распону 35.000–37.000 динара.
Марковић је додао и да су његовим

колегама возачима у АТП-у током
последњих година у неколико наврата смањене плате због прописа који
су усвајани на нивоу целе државе.
Стога су њихова примања нижа за 24
одсто у поређењу с претходним годинама.
– Због такве ситуације из АТП-а је
већ отишао један број возача од
почетка ове године, а још њих тринаест спрема се да оде. То је опасно, јер
ћемо доћи до тога да ће на нашем
паркингу стајати наши аутобуси, а
неће имати ко да их вози. Осим тога,
због забране запошљавања нових
људи постоје проблеми и у гаражи
АТП-а, где се аутобуси поправљају.
Некад је на том послу радило више
од сто људи, а сада су ту запослена
само двадесет два ауто-механичара.
Просек њихових година је 45 и нема
младих које бисмо могли да обучавамо да би нас наследили – нагласио је
Марковић.
Он је додао да је руководство београдског ГСП-а предузело неке мере
да би решило проблем мањка возача. Према његовим речима, у највећем ауто-превознику у Србији примљено је 150 нових младих возача
са Ц-категоријом, а фирма ће им
платити обуку за Д-категорију, неопходну за вожњу аутобуса, која кошта
2.000 евра. Они ће заузврат морати да
раде наредне три године у ГСП-у да
би вратили тај новац. Осим тога, ГСП
се обавезао да ће им плаћати прековремени рад, а имаће и веће плате.
На питање новинара да ли је АТП
предузео нешто слично, Марковић је
рекао да се руководство тог ауто-превозника обраћало Министарству
саобраћаја са захтевом да се омогући
пријем нових људи. Међутим, тај захтев је без образложења одбијен!?
М. Глигорић
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ГРАЂАНСКА ПРОМАТРАЧНИЦА
Пише: Марина Димитрић

Стабилна медијска
нестабилност

***
У медијским круговима појавила се информација да је намера
државе, а зарад наше стабилности, да контролише (читај: цензурише) интернет. Ову бојазан увећао је политички аналитичар близак власти Дејан Вук Станковић када је изјавио да „код Ердогана
и те како постоји контрола порука које се шаљу преко друштвених мрежа” и да појединци не могу да се „изигравају са оним ко
је главни политички ауторитет у Турској”. На другој страни света
такође постоји, али стилски другачија намера америчке администрације, која жели да регулише рад компанија попут „Гугла”,
„Фејсбука” и „Твитера”.
С друге стране, Европска радиодифузна унија радила је прошле
године истраживање у 33 земље, међу којима је и Србија, о поверењу грађана у медије. Резултати су показали да становници богатих западних и северних европских земаља, укључујући и Велику
Британију, највише поверења имају у информације које се пласирају путем радија. Даље, Србија и земље у окружењу највише верују телевизији – резултати су поменутог истраживања, а тај медиј
је у развијеним земљама на другом месту. Интересантно је да су
Грци и у овом истраживању посебни, јер су резултати показали да
једино они верују онлајн медијима односно порталима. А најинтересантније је да друштвеним мрежама највише верују Албанци
и Турци иако друштвене мреже уопште нису медији, па су и испитивачи били изненађени.
На овим примерима може се закључити да су друштвене мреже
једини слободни медиј, који то у ствари није. Пошто је то тако,
треба само ове две информације укрстити: друштвене мреже јесу
слободне, али ипак нису медији. У разумевању наведеног, а ради
опште (дакако и менталне) стабилности, свима би нам значајна и
од користи била – медијска писменост. Да, данас се људи најчешће информишу путем интернета и зато их треба научити да то
раде.
***
Ове недеље у Србији је обележен Дан менталног здравља. Срећан
нам свима и да нико не угрози нашу стабилност. У то име – живели „мигови”.

ИЛУСТРАЦИЈА: ДУШАН ЛУДВИГ

Прошле недеље сви престонички медији пренели су како Нино
Брајoвић није више државни секретар за информисање. То не би
било ништа неуобичајено да он на тој функцији није већ неколико месеци, тачније још од избора нове владе Србије, када су уосталом, после избора, свима функције окончане. А шта онда ова стара вест, за коју, ни тог 29. јуна, медији нису били заинтересовани,
данас треба да значи осим да је избор новог државног секретара
Министарства културе и информисања ушао у финалну фазу, која
увек значи и борбу најмање двају противника. Према нашим сазнањима, најозбиљнији кандидат је главни и одговорни уредник „Илустроване политике” Александар Гајовић, којем би то био повратак у Влајковићеву, где је до 2013. године био на месту саветника.

УСПУТ ЗАБЕЛЕЖЕНО

Осма седница
дубоко у нама
Веома често у медијима, политичком
теоретисању и сагледавању новије историје може се чути синтагма Осма седница. О њој се увек причало као о нечему неописиво важном за Србију, па и
шире. Након ње ништа више није било
исто. Представљана је као нека врста
вододелнице. Једни су је славили, а други проклињали, нарочито, како је време одмицало. То „осећање” не бледи ни
данас, тридесет година касније...
За неупућене, првенствено оне
млађе, на тој фамозној седници Цен-

тралног комитета Савеза комуниста
Србије, крајем септембра 1987. године, сукобиле су се две фракције. Боље
рећи – два погледа на свет. Једну,
умерењачку, оличавао је Иван Стамболић, председник Председништва
Србије, а другу, неупоредиво радикалнију, његов дотадашњи највернији пратилац – Слободан Милошевић.
Окидача за предстојећи обрачун
било је напретек – горућа криза на
Косову, масовно убиство војника у
параћинској касарни, а пре тога и
„чувени” меморандум САНУ који је
заговарао промену (набоље) положаја
Србије у југословенском уставу, чији
је водећи идеолог био Добрица Ћосић.
Ипак, иницијална каписла овог
раскола, који је довео до несагледивих последица у нашем друштву,
били су наступи на Косову председника србијанских комуниста Милошевића, којег је на то место годину
дана раније изгурао сам Стамболић.
Он је тада послао Слобу у Косово
Поље да смири демонстрације Срба,
али напротив – само их је потпалио
чувеном реченицом: „Нико не сме да
вас бије”. Од тог момента родио се
наратив о новом Титу, али и (много
више) о спаситељу Срба и српства.
Такво непромишљено понашање
први је осудио председник београдског партијског комитета и Стамболићев истомишљеник Драгиша
Павловић, поред осталог, трезвено
указавши на погубност запаљиве
реторике и олаког обећавања брзих
решења косовског питања...
То је, у ствари, био повод за чувену
Осму седницу, када је Милошевићева националистичка струја, спремна
за преврат, у дотад невиђено агресивном налету, утерала страх у кости
неопредељених. Епилог: Павловић је
разрешен чланства, заправо разапет
на крст, а с њим и Стамболић (смењен два месеца касније). Тиме му је
до јуче одани пратилац практично

забио нож у леђа. (Нимало ретка појава у Срба...)
И не само њему већ и свим заговорницима дијалога, умерености и
међунационалне толеранције. Тог
момента Слободан Милошевић започео је бруталну чистку. Заправо, такозваним догађањима народа, то јест
инструисаним митинзима уз дотад
невиђену харангу, „обрисао” је све оне
који су средином осамдесетих година прошлог века Београд и Србију
учинили веома прогресивним местом.
Илустрације ради, у то време је чак
и (предмилошевићевска) Комунистичка партија неговала незамислив ниво
унутрашње дебате, какав готово није
виђен ни касније у вишестраначју.
Насупрот томе, режим „великог
вође” је у име српских, али и југословенских интереса газио све пред
собом и остављао пустош, ратове,
санкције, избеглице, бомбардовање,
опљачкане грађане... Али то је већ
добро познато. Мучне ефекте Осме
седнице многи су осетили дубоко на
својој кожи.
Најгоре су прошли поменути људи,
који су се одважили да спрече нарастајуће лудило. Након безочног прогона трагично су завршили – Стамболић је убијен и закопан на Фрушкој
гори, а Павловић је прерано преминуо од срчаног удара.
И нису само они покушали да осујете мрачни узлет „великог вође”. На
то је свим силама упозоравао и комуниста старог кова – Дража Марковић,
иначе стриц Мирјане Марковић!
Говорио је тада близак Титов сарадник: „Људи, немојте бирати тог човека, ја га најбоље знам – он није ментално здрав. Историја ће вам
судити...”
И пресудила је та неумољива учитељица живота...
А Осма седница остаће као наук и
упозорење да се сличне грешке не
понове.
Ј. Ф.

МИСАО ЗА ОВУ НЕДЕЉУ
ФОТОГРАФИЈА
НЕДЕЉЕ

Лепше је заједно.
Кеј Радоја Дакића, у среду, 11. октобра
Снимио Владимир Ђурђевић

НЕ ДОЗВОЛИ ДА ТИ ЈУЧЕРАШЊИ ДАН
ОДУЗМЕ ПРЕВИШЕ ДАНАШЊЕГ ДАНА.

Француска изрека
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ПРЕДСТАВНИЦИ АМБАСАДЕ АУСТРАЛИЈЕ ПОСЕТИЛИ ПАНЧЕВО

ПОДРШКА ИЗ КАМБЕРЕ
ЗА УДРУЖЕЊЕ „НА ПОЛА ПУТА”
За пројекат „Активан
почетак” издвојено
око 480.000 динара
Обухваћена деца
са интелектуалним
потешкоћама
и аутизмом
Хоће ли бити
наставка сарадње?
Делегација Амбасаде Аустралије у Србији, са замеником амбасадорке те земље Гленом Морисоном на челу, посетила је наш
град у уторак, 10. октобра, како
би се на лицу места уверила на
који начин удружење „На пола
пута” спроводи пројекат „Активни почетак”, који је то
дипломатско представништво
финансијски подржало.
Према речима Марине
Куриљ, главне координаторке
удружења „На пола пута”, овај
пројекат, вредан око 480.000
динара, намењен je деци с развојним сметњама и њиховим
родитељима.
– У оквиру пројекта, који
траје од јануара до краја децембра ове године, реализујемо
музичке радионице у сарадњи
с маштаоницом „Срцуленце” и
уз подршку играонице „Острво с благом”, као и спортске
радионице заједно с клубом
„СМС фитнес”. Кључну ствар и
окосницу програма чини индивидуални рад наших дефектолога с децом. Такође, искуство
на терену нам је указало на
недостатак подршке родитељима, па смо стога у оквиру
„Активног почетка” основали и
Родитељски клуб и тако омогућили родитељима да, уз асистенцију наших сарадника,
међусобно размењују информације, да разговарају о проблемима и да деле искуства –
објаснила је Марина Куриљ.
Угледни гости из аустралијске амбасаде имали су прилику да присуствују активностима у просторијама Удружења,
као и у играоници „Острво с
благом”, и да кроз разговор с

родитељима деце са интелектуалним потешкоћама и аутизмом из прве руке добију
информације о свим предностима овог пројекта.
– У активности је било укључено десетак деце најмлађег
узраста и око петнаесторо младих. Њихов напредак је евидентан, што потврђују и искуства
родитеља. Рана интервенција и
третмани у најранијем узрасту
заиста су од круцијалног значаја, јер је то доба живота детета када може пуно тога да се
постигне. Ми се надамо да ће,
након ове посете, представници аустралијске амбасаде препознати важност свега што
радимо и да ће нам омогућити
да пројекат реализујемо и идуће године. У сваком случају,
следећи досадашњу праксу
Удружења, ми ћемо ове активности сигурно наставити на
овај или онај начин, јер нас

позитивни резултати охрабрују да не одустанемо – нагласила је Марина Куриљ.
Заменик амбасадорке Глен
Морисон истакао је да је пројекат „Активни почетак” финансиран кроз „Direct Aid Program” (DAP), који се реализује
директно из Камбере, а посредством амбасада.
– Програм је намењен пружању донација земљама у развоју и првенствено има за циљ
смањење сиромаштва и остваривање напретка у складу с
националним интересима Аустралије. Сваке године примамо више стотина предлога пројеката, а углавном се фокусирамо на оне који се тичу
људских права и социјалне
заштите. То су за нас јако
важне области и надамо се да
ће Аустралија ускоро постати
једна од водећих на листи Уједињених нација за људска пра-

ва. Такође, интеграција људи у
друштво веома је битна за
Аустралију и стога често подржавамо пројекте који се односе на помоћ деци која имају
проблем са аутизмом и њиховим родитељима – истакао је
Морисон.
Утисци родитеља деце која
учествују у пројекту сасвим су
усаглашени. Сви они истичу
да је удружење „На пола пута”
једино на територији читавог
гра да које пружа подршку
деци са интелектуалним потешкоћама и аутизмом. Родитељи наводе да је напредак који
су малиша ни постигли евидентан, те да сви у Удружењу
доследно раде на унапређењу
психомоторног развоја, социјализацији и побољшању капацитета и потенцијала свих
учесника у пројекту, али и
осталих чланова.
Д. Кожан

КОНЦЕРТ У МУЗИЧКОЈ ШКОЛИ

Финансијска помоћ
ђацима

За напуштене животиње

Пријаве на јавни позив подносе се директно поменутом
фонду, и то до 1. новембра, на
обрасцу који се може преузети
са сајта www.fondajnfort.rs или
у просторијама Повереништва
за избеглице Града Панчева,
Трг краља Петра I 2–4, радним
данима од 8 до 15 сати.
М. Д.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ИЗ БОЛНИЦЕ

Физикална пресељена у
гинеколошку амбуланту
Панчевачка Општа болница
обавештава пацијенте да је од
понедељка, 9. октобра, Служба
физикалне медицине и рехабилитације пресељена у просторије гинеколошке амбуланте, која се налази у управној
згради болнице.
Како је објаснила др Слађана
Ковачевић, пи-ар менаџер те
установе, ово пресељење је неопходно због радова на реконструкцији Интерног одељења.
– Гинеколошке интервенције ће се радити на Гинеколо-

Завод „Панчевац”
први у свему
Завод за здравствену заштиту радника „Панчевац”, прва
и једина установа тог типа у
Војводини, константно ради
на проширењу богатог спектра својих услуга, због чијег
квалитета је већ постао
непревазиђен, и то не само
по мишљењу бројних Панчеваца и Панчевки већ и
становника читавог јужног
Баната.
Савремени уређаји, љуба зно осо бље, при ја тан
амбијент, брза и професио нал на услу га, све већи
број пре гле да који се у
нашем граду не раде ни на
јед ном дру гом месту –
само су неке од карактеристи ка које су издво ји ли
задовољни клијенти Завода „Панчевац”.

услугу ангажован је један од
водећих стручњака у тој
области – dr sc. med. Слободан Томић, кардиолог,
доктор медицинских наука
и магистар кардиологије са
Института „Дедиње”.
Поред свега наведеног,
Завод „Панчевац” издваја се
и по томе што у хематолошко-биохемијској лабораторији те установе пацијенти већину верификованих,
контролисаних и сумираних резултата могу добити
за свега сат времена.
Стога не чуди чињеница
да све већи број Панчевки и
Панчеваца бира Завод „Панчевац”, посебно онда када је
неопходно урадити прегледе и анализе на једном месту
и добити резултате што пре.

Настављајући мисију да
постане прва приватна клиника у Панчеву, Завод шири
и свој стручни тим, па су се
сада у њему нашли и неки
од најцењенијих стручњака
из Клиничког центра Србије и са Института „Дедиње”
у Београду.
Тако сада корисници услуга Завода „Панчевац”
имају прилику да суботом
ураде ултразвучни преглед
абдомена и мале карлице,
који обавља радиолог др
Љубица Лазић из Клиничког центра Србије. Довољно је рећи да др Љубицу
Лазић колеге сматрају једним од најбољих дијагностичара у нашој земљи.
Ускоро ће, такође суботом,
заинтересовани моћи да
ураде и све врсте ултразвучних прегледа срца, рачунајући и преглед сондом преко једњака (ТЕЕ). И за ову

С тим у вези, треба подсетити и на то да се у Заводу,
примера ради, све врсте
лекарских уверења издају за
максимално два сата.
Као и увек до сада, и овог
месеца су у Заводу за клијенте осмишљени и нови
пакети услуга по изузетно
повољним ценама, а више о
томе, као и о додатним
погодностима које остварују
сви они који поседују лојалти картице Ауто-центра
„Зоки”, погледајте на
рекламним странама актуелног броја нашег листа.
Додатне
информације
можете добити путем телефона Завода „Панчевац” 013/2190-900 и 013/21-90-903, а ово
су уједно и бројеви путем
којих се заказују прегледи.
Новости можете пратити и на
сајту www.zavodpancevac.rs,
као и на „Фејсбук” страници
Завода.
Д. К.

Оправдали очекивања

ПОВЕРЕНИШТВО ЗА ИЗБЕГЛИЦЕ

Повереништво за избеглице
Града Панчева обавештава
избегла и расељена лица да је
Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним
лицима расписао јавни позив
за доделу једнократне финансијске помоћи намењене ученицима средњих школа на
територији Војводине.

НОВЕ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

шком одељењу болнице, с тим
што ће се брисеви узимати у
амбуланти број 7 у Специјалистичком центру – нагласила је
Ковачевићева.
Реконструкција Интернистичког блока сигурно ће узроковати још сличних пресељења и измена у режиму рада
болнице, а о свим детаљима
пацијенти ће бити благовремено обавештени како путем
медија, тако и на сајту установе www.bolnicapancevo.rs.
Д. К.

У Музичкој школи „Јован Бандур” у петак, 13. октобра, од
18.30, биће одржан мултимедијални концерт класе спец.
проф. Марије Лигети Балинт и
проф. Љиљане Радосављевић.
Концерт се одржава поводом
Светског дана животиња, а сви
посетиоци ће својим прилозима

у храни или новцу моћи да
помогну напуштеним животињама о којима брине Друштво пријатеља животиња „Љубимци”.
На програму ће бити дела Д.
Кабалевског, Е. Грига, Ф.
Листа, К. Сен Санса, Биљане
Крстић и других аутора.
М. М. В.

ИДУЋЕГ ВИКЕНДА У ОРГАНИЗАЦИЈИ
„ФЛЕКСА”

Светски куп у фитнесу
и боди-билдингу

НОВА АКЦИЈА У „НИКОДЕНТ МЕДИКУ”

Попуст на протетичке
услуге
Од самог отварања,
крајем прошле године,
Центар за хитну и
рестауративну стоматологију „Никодент
медик” истиче се по
квалитету
услуга,
савременој опреми,
професионалном и
љубазном особљу и
пријатном амбијенту.
Осим тога, све већи
број наших суграђана
одлучује се за услуге ове стоматолошке ординације, којом руководи др Ђорђе Николић, због
атрактивних цена и могућности
плаћања на одложено.

Због великог интересовања наших суграђана
и суграђанки, у „Никоденту” су одлучили да
поново покрену акцију у
оквиру које сви они којима су неопходне услуге
из области протетике
остварују право на чак
30% попуста.
Искористите ову прилику и закажите преглед
путем телефона 064/2175-056. Овај савремени и
модерно опремљени центар
налази се преко пута старе робне куће, у Улици Максима Горког 2.
Д. К.

Панчевачки Фитнес-клуб
„Флекс” приредиће поново
Светски куп у фитнесу и
боди-билдингу, идућег викенда, у дворани Културног
центра Панчева.
Најпре ће у суботу, 14. октобра, од 10 сати, бити одржано
надметање у дечјем фитнесу
под називом „Fit-kid”.
Jош један спектакл за памћење перфектно извајаних
тела биће приређен наредног
дана, у недељу, 15. октобра, уз
учешће представника великог

броја земаља. Свечано отварање Светског купа за сениоре и јуниоре заказано је за 15
сати.
У организацији највећег
окупљања у Србији када је
реч о фитнесу, дечјем фитнесу и боди-билдингу, поред
„Флекса”, учествоваће и
Национална аматерска боди-билдинг асоцијација Србије
и WFF.
Улаз за све програме је бесплатан.
Ј. Ф.
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Дизел за пољопривреду
на чекању
Удружење „Панчевачки ратари” и асоцијација Аграрни форум сматрају да је
пропуштено да 2017. година буде проглашена годином елементарних непогода од суша, па је самим тим
изостала и конкретна мера
за неопходну помоћ ратарима. Удружење „Панчевачки ратари” и асоцијација Аграрни форум Панчева
још једном апелују и позивају државу да схвати да су
пољопривредници у веома
тешком положају, а да су
ратари у 2017. години
доживели
финансијски
слом и да због тога од над-

лежних очекују озбиљност у
доношењу правовремених
одлука у вези с помоћи за
санирање последица од суше.
„Нису отписане ни наметнуте обавезе по основу накнаде за одводњавање до краја
2016. године, иако Уредба Владе Србије није била усклађена
са тада важећим Законом о
водама. Ни плаћање ПИО
доприноса пољопривредника
није стављено у статус мировања у овој години”, саопштила су ова два удружења.
Пољопривредници чекају
и доношење конкретних
мера за ослобађање 50 одсто
од убирања акциза за дизел-гориво. У међувремену теку
оптимални агророкови за
сетву пшенице, па пољопри-

вредници чекају и олакшице
у вези с куповином дизелгорива.
„Одуговлачење и недоношење конкретних мера помоћи угрозиће и обнављање
нове производње и сетву озимих усева у оптималним
агророковима”, навели су у
заједничком саопштењу, 9.
октобра, „Панчевачки ратари” и Аграрни форум.
Прошле недеље на заједничкој седници влада Србије и АП Војводине најављено
је да ће држава помоћи
пољопривредницима пред
јесењу сетву. Министар
пољопривреде Бранислав

Недимовић прецизирао је да
држава помаже пољопривредницима за набавку семена, као и субвенционисаним
краткорочним кредитима за
јесењу сетву. Те две мере су
у току од прошле недеље, а
још две мере биће им на располагању у наредним недељама, па ће држава помоћи
у набавци горива и репроматеријала.
– Кад је реч о накнадама
за одводњавање, данас смо се
договорили како то треба да
изгледа и остаје да нађемо
техничке алате с Министарством финансија, због различитих система финансирања
водопривреде у Војводини и
централној Србији – рекао је
Недимовић.

Ма, шта ми рече!
Постоји много сличности и истоврсности, неких разлика
има. Оно што је врло важно, то је чињеница да ни Устав
Шпаније ни Устав Србије не допуштају одвајање, односно сецесију, ни након референдума, ни на други начин.
И Косово и Каталонија су јединице у државама чији устави то не допуштају. Устав Канаде допушта, у Великој Британији би то исто било могуће.
(Академик и професор међународног права
Тибор Варади, РТС, 9. октобар)

***
Све док не схватимо да нам не треба газда, нећемо бити
слободан народ. Ми смо суштински претполитичко друштво, нема диференцијације кад су политике у питању.
Требаће нам деценије образовања да схватимо шта је парламентаризам и вишепартијско друштво. Није нормално
да неко добије 50 одсто гласова, осим кад имате медије
какве имате, као и куповину гласова.
(Некадашњи председник Демократске странке
Бојан Пајтић, Н1, 9. октобар)
***
У Србији и те како постоји дебатна атмосфера и слобода
изражавања... Шта значи ’слободни медији’, да ли негде
у западним демократијама постоји забрана да подржавате владу или сте слободни само ако критикујете, где је
разликовање критика од дезинформација и неистина?
(Министарка за европске интеграције
Јадранка Јоксимовић, „Фонет”, 9. октобар)
***
САД су увек подржавале дијалог у којем ЕУ посредује и
заједнички ћемо наставити блиско да сарађујемо на
западном Балкану.
(Портпарол Европске службе за спољне послове
Маја Коцијанчич, „Бета”, 7. октобар)

ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА ДВЕЈУ ВЛАДА

ПРИОРИТЕТИ
ИНФРАСТРУКТУРНИ ПРОЈЕКТИ
Мировић најавио да
за неколико дана
почиње комплетна
реконструкција
Опште болнице
Панчево
Потписан протокол о
сарадњи на пројекту
изградње брзе
саобраћајнице Нови Сад
– Зрењанин – Борча
Друга заједничка седница Владе Србије и Покрајинске владе,
прва у овој години, којој су председавали њихови председници
Ана Брнабић и Игор Мировић,
одржана је 6. октобра у Палати
Србије у Београду.
Председник Покрајинске
владе Игор Мировић нагласио
је да је заједничком седницом
двеју влада, у политичком
смислу, показан континуитет
заједничке политике и окупљања око пројеката који имају
национални карактер. Ово ће,
како је рекао, у будућности
дефинисати меру вредности за
многе области о којима се разговарало.
Мировић је додао да за неколико дана почиње комплетна
реконструкција регионалне Опште болнице у Панчеву, коју ће
у потпуности финансирати
Покрајинска влада.
– Заједничка политика нема
алтернативу. Ми смо овде због
грађана, због корисних ствари
које за њих можемо да урадимо, а то можемо само заједно
– казао је Мировић.

ФОТО: ТАНЈУГ

„ПАНЧЕВАЧКИ РАТАРИ”
И АГРАРНИ ФОРУМ

Петак, 13. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Он је нагласио да је на седници било речи и о 19 неразвијених општина у Војводини, које
су наслеђе неког ранијег времена, као и о потреби да надлежна
министарства и секретаријати
решавају проблеме у тим општинама, како би се подигао квалитет живота грађана.
Премијерка Србије Ана Брнабић нагласила је да је ово наставак одржавања заједничких седница двеју влада, које заједно
раде на много важних пројеката. Због тога je, како је Брнабићева навела, важно да се разговара и да се види у којој фази
реализације су сви пројекти.
Она је истакла да су приоритети инфраструктурни пројекти,
попут реконструкције и рехаби-

литације државног пута Нови Сад
– Зрењанин и Зрењанин–Београд, затим изградња научнотехнолошког парка, набавка акцелератора за Институт за
онкологију у Сремској Каменици, те мере за ублажавање последица суше. Као важан пројекат
издвојила је и Институт „Биосенс” у Новом Саду, који је, како
је навела, центар дигитализације у пољопривреди не само за Војводину и Србију већ и за Европу.
Председница Владе Србије
навела је да започети пројекти
– изградња зграде Радио-телевизије Војводине и Народног
позоришта у Суботици – морају да се приведу крају, како би
се могло прећи на друге значајне пројекте.

У фокусу је и изградња система за наводњавање, а премијерка Србије подсетила је на то да
је почела реализација четрнаест оваквих пројеката, којима
ће бити покривено 50.000 хектара ораница – саопштила је
Покрајинска влада.
После седнице су потписани про то ко ли о сарад њи на
зајед нич ким
про јек ти ма,
попут Про то ко ла о сарад њи
на пословима припреме пројек та изград ње брзе сао бра ћајнице – државног пута Нови
Сад – Зрењанин – Борча, што
ће бити зна чај но и за саме
Панчевце.
Прва заједничка седница
двеју влада одржана је 22.
октобра прошле године.

СОЦИЈАЛИСТИЧКА ПАРТИЈА СРБИЈЕ

Задовољство због почетка радова у Болници
Панчевачки социјалисти изражавају задовољство поводом
почетка радова на реконструкцији свих шест етажа Интерног одељења Опште болнице, а
управо за то су се и залагали у
последњој предизборној кампањи за локалне изборе. Градски одбор СПС-а указује на то
да није довољна само просторна реконструкција, већ и организованија болница након
радова.
– Потребно је интернистички сектор, који је годинама у
запећку у односу на хируршке
гране, реорганизовати по
савременим принципима дијагностике и лечења. То би
омогућило да грађани из читавог јужног Баната имају третман као у најбољим здравстве-

ним установама у Србији –
поручио је др Станислав Милошевић, члан Градског одбора
СПС-а.
Он назначава да треба
побољшати организацију рада
у Пријемно-ургентној служби,
једној од најважнијих служби
у Општој болници.
– Тренутно постоје бројне
замерке не само на простор већ
и кадровске и организационе
и то се мора након реконструкције исправити, да би пацијенти били брже смештени.
Потребно је спровести просторну реорганизацију Неуролошког одељења, са опремањем
интензивне јединице за цереброваскуларне болести према
савременим принципима. То
би омогућило да се примени

фибринолоза, најсавременија
и најефикаснија терапијска
процедура код оболелих од
можданог удара. Потребна је
набавка ЕМГ апарата, као и
едукација кадра за електромионеурологију – саопштио је
Милошевић.
Он је дао и конкретне предлоге за побољшање рада болнице након реконструкције, те
је потребна и реорганизација

Пнеумофтизиолошке службе
са савременом дијагностиком
и дневном болницом, едукација кадра за бронхоскопију (која
је некад рађена у нашој болници), затим алерголошко-пулмолошка амбуланта, али и
пулмолошка јединица интензивне неге. Милошевић сматра да треба формирати и одељење за палијативну негу за
пацијенте у терминалној фази
малигне болести, што би доста
значило како за саме болеснике, тако и за њихове породице. Др Станислав Милошевић
предлаже и додатну едукацију
за млађе лекаре за креирање
АВ фистула код пацијената на
хемодијализи, јер би то убрзало и олакшало лечење тешких
бубрежних болесника.

ДЕМОКРАТСКА СТРАНКА И НОВА СТРАНКА

Сећање на слободу
Чланови панчевачких одбора
Демократске странке и Нове
странке положили су венце и
одали почаст жртвама поводом
6. октобра – дана ослобођења
Панчева у Другом светском рату.
Венац на спомен-обележја у Градском парку народним херојима
Олги Петров, Марку Кулићу и
Стевици Јовановићу заједно су
положили Катарина Драгићевић, портпарол Градског одбора Нове странке, и Милош Марковић, потпредседник Градског
одбора Демократске странке.
Марковић је рекао да је 6.
октобар 1944. године био дан
велике победе, среће и наде за
становнике нашег града. Он је
подсетио да је прe 73 гoдинe, уз
пoмoћ сoвjeтскe Црвeнe aрмиje,

кojу je прeдвoдиo кoмaндaнт
Вaсилиj Филипoвич Maргeлoв,
Панчево oслoбoђeно oд фaшизмa и нaцизмa.
– Дaнaс смo с прeдстaвницимa Нове стрaнкe пoлoжили вeнaц нa спoмeн-oбeлeжja нaрoдним хeрojимa у

знaк сeћaњa нa свe људe кojи су
дaли свoje живoтe дa бисмо ми
дaнaс живeли у миру и слoбoди,
бeз oбзирa на то штo je слoбoдa
кao jeднo oд oснoвних дeмoкрaтских нaчeлa претрпела данас
одређени степен деформације –
изјавио је Марковић.

Драгићевићева је рекла да су
представници обеју странака
дошли да одају почаст херојима
који су дали своје животе за
ослобођење од фашизма и да
су народни хероји „били светла тачка у нашој историји и
увек ћемо да их се сећамо”.
– Увек ћемо обележавати
овај дан, јер је 6. октобра 1944.
године Панчево ослобођено од
фашизма – навела је Катарина
Драгићевић.

Страну
припремила

Марина
Димитрић
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У ПРИПРЕМИ РОДНИ БУЏЕТ

ПОВОДОМ 6. ОКТОБРА

ПУТ КА РАВНОПРАВНОСТИ
И КРОЗ ГРАДСКУ КАСУ

Положени венци

Средства намењена
и женама
На иницијативу Савета за родну равноправност Скупштине града, у градској кући је прошле недеље одржан
састанак којем су присуствовали и
заменик градоначелника Предраг
Живковић, већник Миленко Чучковић и Ениса Аговић Хоти из Секретаријата за финансије, а тема је била
припрема буџета Панчева за наредну
годину, али родно одговорног, како
каже Милица Тодоровић, председница Савета за родну равноправност
Панчева. Она је на том састанку упознала надлежне с процесом увођења
родног буџета кроз пројекат „Пут ка
родној равноправности у граду Панчеву”. Питали смо је да нам објасни
појам родни буџет.
– Панчево је једна од првих локалних средина која је применила законску обавезу и определила новац за
одређене програмске активности само
за жене. То значи да су била издвојена средства, на пример, за подстицање женског предузетништва... Родно
одговорно буџетирање значи увођење
принципа родне равноправности у
буџетски процес, а томе претходи и
родна анализа буџета, али и доношење годишњег плана поступног увођења родно одговорног буџетирања, који
је обавезан за јединице локалне самоуправе – изјавила је за „Панчевац”
Милица Тодоровић.
Савет за родну равноправност, уз
стручну подршку Вишње Баћановић,

независне консултанткиње, и у сарадњи са запосленима у Градској управи, почев од 2016. године ради на,
како наводи, уродњавању буџета да би
се олакшао процес спровођења мера
Владе Републике Србије на пољу унапређења положаја жена и увођења
родног буџета.
– Припремићемо предлог деловања,
обавићемо консултације са Саветом за
родну равноправност и предложићемо конкретне програмске активности
у областима социјалне заштите, привреде и економског развоја и пољопривреде надлежним секретаријатима као
предлог буџета за 2018, а у складу с
поменутим усвојеним планом – изјавила је Тодоровићева.
Она је подсетила да у нашем граду
има 52 одсто жена, да оне имају и дру-

КОНКУРС ЗА НОВЕМБАРСКУ НАГРАДУ

Суграђанке и суграђани,
предложите кандидате
Позивамо грађане Панчева, правна
лица и све друге организације да
предложе кандидате за Новембарску
награду Града Панчева, која се традиционално додељује поводом Дана
града.
Награде се додељују физичком или
правном лицу које има пребивалиште
на територији града Панчева за највреднија достигнућа у областима:
уметности, науке, архитектуре и урбанизма, новинарства, образовања,
спорта, привреде, медицине, социјалног и хуманитарног рада.
Предлог у писаној форми који
садржи податке о кандидату или групи за заједничко дело и детаљно образложење о достигнућу или резултатима рада за које се предлажу, као и
личне податке предлагача (име, презиме, адресу) треба доставити на
писарницу у Градском услужном центру (улаз из Улице Петра Драпшина)
најкасније до 13. октобра.

Под достигнућем се подразумева:
1. изузетно дело у области уметности: публиковано дело књижевног и
преводилачког стваралаштва; дело
које је изведено односно приказано
на сцени; филмско и радио-телевизијско остварење приказано у биоскопској дворани или емитовано у
медијима; дело изложено односно
презентирано у галерији и другом
простору намењеном за презентацију
дела ликовног и примењеног стваралаштва, визуелних и проширених
медија; музичко или музичко-сценско дело изведено у концертној или
позоришној дворани;
2. у области науке: научно остварење,
односно рад у друштвеним, хуманистичким, природним и техничким нау-

кама који као резултат има нова сазнања и синтезу постојећих у циљу њихове
примене, који представља допринос развоју научне области или развоју нових
производа, метода или технолошких
поступака, под условом да је објављено
у научној и стручној литератури, одговарајућим научним часописима или
другим начином јавног саопштавања;
проналазак који је у смислу одредаба
Закона о патентима признат и уписан у
законом утврђен регистар;
3. у области медицине: рад или
резултати изузетне вредности појединца којима је дао значајан допринос развоју и унапређењу медицине и
здравствене заштите људи;
4. у области архитектуре и урбанизма: изузетно дело у њима или у области реконструкције објеката; урбанистички планови за концепцију и
методологију, под условом да су усвојени и да је њихова реализација отпочела;
5. у области новинарства: изузетно
остварење појединца у новинарству
или публицистици, за серију написа,
телевизијских или радијских прилога или емисија, публицистичких радова о темама од значаја за укупан друштвени живот Панчева и другим
облицима електронских и писаних
медија; креативни допринос уређивању рубрике, емисије и програма којима се значајно доприноси информисању грађана Панчева;
6. у области образовања: изузетно
дело и резултат васпитно-образовног
или инструктивног рада или у организацији и развоју школства града
Панчева;
7. у области спорта: рад или резултати изузетне вредности појединца
којима је дао значајан допринос
афирмацији, развоју и унапређењу
спорта;
8. у области привреде: рад или
резултати изузетне вредности појединца или правног лица којима је дат
значајан допринос афирмацији, развоју и унапређењу привреде у граду
Панчеву;
9. у области социјалног и хуманитарног рада: рад или резултати изузетне вредности у овој области.

гачије потребе, али и да још нема адекватног системског одговора, попут
добре превенције и заштите од насиља у породици, економске подршке
за њихову независност, олакшаног
приступа здравственој заштити и још
много тога.
Закон о буџетском систему и Упутство за израду одлуке о буџету локалне власти налажу да се до 2020. године заокружи процес постепеног
увођења родно одговорног буџетирања
за све буџетске кориснике у Србији на
свим нивоима власти. Ово се остварује доношењем годишњег плана за
поступно увођење родно одговорног
буџетирања, који је обавезан, а Панчево је урадило овај план и за 2017, али
и за 2018. годину. Планови дефинишу
најмање један циљ, али и индикаторе
који мере унапређење равноправности
између жена и мушкараца, у оквиру
једног или више програма или програмских активности.
М. Димитрић

Поводом обележавања 6. октобра –
73 године од ослобођења Панчева од
фашиста у Другом светском рату,
градоначелник и председник Скупштине Панчева, као и представници
Војске Србије, Савеза удружења
бораца НОБ-а, Савеза антифашиста и других удружења грађана
положили су венце на спомен-обележја у граду.
Градоначелник Панчева Саша
Павлов положио је венац на
обновљени споменик погинулим
борцима Црвене армије, на углу
Старчевачке и Првомајске улице у Војловици.
– Позивам све да наставе да се
сећају, да ценимо и поштујемо
оно што су наши преци с муком
постигли. Не смемо дозволити
да се такви злочини и зверства
против човечанства понове, а то
ћемо успети тако што нећемо допустити да таква дела падну у заборав
и тако што ћемо нашу децу васпитавати у духу мира, правих вредности, поштовања и једнакости. Тако
ћемо створити боље окружење за

будуће нараштаје – изјавио је градоначелник.
Он је додао да су то разлози за
обнову овог споменика, који датира
из 1946. године. То је први споме-

ник посвећен погинулим борцима
Црвене армије у Панчеву.
Председник Скупштине града
Тигран Киш положио је венац на
спомен-обележје народним херојима у Градском парку.
М. Д.

РЕЗУЛТАТИ КОНКУРСА

Новац ромским удружењима
Градска комисија за оцену пројеката
ромских организација цивилног друштва у 2017. години донела је решење о расподели три милиона динара
за њихову реализацију. Градоначелнику је комисија предложила да с највише новца, 710.000 динара, буде
финансиран пројекат „Моје право
моје здравље” удружења грађана
„Импулс” Ромске интеграције жена
из Панчева. Демократско удружење
Рома Србије из Панчева добиће за
„Ромску кухињу” 690.000 динара.
Према одлуци комисије, Град Панчево помоћи ће са 580.000 динара пројекат „Унапређење капацитета удружења за учешће у специјализованим

донаторским програмима ЕУ” Удружења Рома из Беочина. Предложено
је и да две организације из Новог Сада
– удружења грађана „Корак ближе” и
„Ромена” – добију 485.000 односно
535.000 динара за своје пројекте.
Предмет овог конкурса, који је
Град Панчево расписао 8. септембра, јесте имплементација мера и
активности из Акционог плана за
друштвену интеграцију Рома у граду Панчеву, у складу са Стратегијом
за инклузију Рома у Републици
Србији за период 2016–2025, као и
пројекти у вези с неговањем и очувањем ромске културе и традиције.
М. Д.

НАША АНКЕТА
КАКО БРИНЕТЕ О СВОМ МЕНТАЛНОМ ЗДРАВЉУ?

Пронаћи одбрамбени механизам

M. Ж. ПАВКОВИЋ

Б. ЂЕКОВИЋ

Светски дан менталног здравља обележава се сваког 10. октобра од 1992.
године, јер постоји све израженија
потреба да се о овом проблему говори
и да се ради на његовом решавању.
Ментални поремећаји погађају људе
оба пола, свих старосних доба, из свих
средина. Статистички подаци Светске
здравствене организације још из 2002.
године указали су на то да је 154 милиона људи у свету патило од депресије,
само једне форме менталног поремећаја. Депресија је главни узрок инвалидности и налази се на четвртом месту
глобалног оптерећења од болести.
Ментално здравље подразумева
складан однос у самој личности у
емоционалном, интелектуалном и
социјалном смислу. Ментално здравље је веома важно за добро функционисање сваког појединца и друштва,
јер психички поремећаји не изазивају само погоршање квалитета живота, патњу и отуђеност оболелих особа, већ утичу и на целу заједницу.
Питали смо наше суграђане како
брину о свом менталном здрављу.
МИРЈАНА ЖИВАНОВ ПАВКОВИЋ,
домаћица:
– Већина људи и не размишља о
менталном здрављу. Ја себе покушавам да сачувам тако што избегавам
стресне ситуације у животу и трудим
се да се што мање нервирам. Посвећујем доста времена и пажње детету.
Бавимо се његовом школицом и онда

С. ДАМЈАНОВИЋ

Ј. ПАНЧОВАН

и немам времена да размишљам о
проблематичним стварима.
БРАНИСЛАВ ЂЕКОВИЋ ЂЕКА, ди-џеј:
– Рокенрол је мој одбрамбени
механизам. Радим музичку емисију
и двадесет четири сата сам у том контексту. Неко иде на пецање, неко на
фудбал, а мене опушта музика. Често
ме питају људи баш то како успевам
у овом лудилу од времена, а ја кажем
да ми је, после породице, најважнија
ствар рокенрол. Проблеме настојим
да отклоним дружећи се с младим
светом. Суштина менталног здравља
је пронаћи одбрамбени систем. Такође, препоручујем онима којима је
неопходна помоћ, да се обрате психијатрима и психолозима.
СЛОБОДАН ДАМЈАНОВИЋ,
рачунарски техничар:
– Мој начин да сачувам ментално
здравље, јесте читање новина и књига. Велики део времена проводим у
шетњи са својим псом. Чини ми се да
људи имају проблеме јер крену безвезним путем, желећи да неке ствари
ураде на брзину. Тако ништа не успева, па буде још горе него раније.
ЈОВИЦА ПАНЧОВАН, возач:
– Проводим што више времена с
породицом. То ме опушта. Волимо да
шетамо по природи с децом. Мислим
да су људи генерално под стресом
због немаштине. Све се данас врти

М. ШОЛИЋ

Ј. МИЛОШЕВИЋ

око новца и то доводи до тескоба јер
се нема за све што је неопходно. Није
добро то што људи вешто прикривају
своје проблеме, а ја и не познајем
некога ко би се обратио за помоћ психологу или психијатру.
МИЛИЦА ШОЛИЋ, пензионерка:
– Ја немам никаквих проблема, али
примећујем да су људи генерално
депресивни. Оно што уочавам код
себе, јесу сметње када долази до промене времена. Чини ми се да људи и
не размишљају о менталном здрављу,
можда и занемарују проблеме.
ЈЕЛЕНА МИЛОШЕВИЋ, психолог:
– Редовно идем у позориште, у оперу, читам књиге. Покушавам да избегавам људе. Већина људи не схвата
шта је уопште ментално здравље, тако
да и не обраћа пажњу на то. Када би
имали мало раширен појам, када би
имали сазнање шта је ментално здравље, вероватно би водили рачуна.
Људи такође не знају која је разлика
између психолога и психијатра. Често
се обраћају НЛП тренерима, који им
не дозвољавају да се осећају тужно,
што је јако негативно. Ми постојимо
и такви. Постоји процес туге, седам,
четрдесет дана. Нису старији говорили без везе. Ми мислимо да ако не
прихватамо тугу, то ће проћи и да то
тако треба.
Анкетирала
Мирјана Марић Величковић
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У СРЕДУ СЕДМА КОЛОПРОКТОЛОШКА РАДИОНИЦА

КРЕМ СВЕТСКЕ ЛАПАРОСКОПИЈЕ
ОКУПЉА СЕ У ПАНЧЕВУ
Учествује десет
стручњака из
Енглеске, Русије,
Ирана, Португалије
и Србије

Др Владан Угреновић

Др Владимир Филиповић

Еолска ерозија или ветар као узрок
губитка плодности земљишта
Из аспекта организовања
савремене тржишне производње, садашње стање просторног уређења пољопривредног земљишта је неодрживо, а за тако нешто
има више фактора смањења
и деградација. У Србији су
то ширење насеља и индустријских, рударских, енергетских и саобраћајних објеката, водна и еолска ерозија,
заслањивање и забаривање
тла, губитак хранљивих елемената, поплаве, хемијско
загађење од биоиндустријских извора, механичко збијање земљишта приликом
обраде тешким машинама,
земљишта и друго.
С тим у вези, ветар на
голим површинама, без
биљака, поготово на обрађеним и структурно уситњеним земљиштима, може у
одређеним околностима
узроковати хидроерозију и
еолску ерозију, које смањују плодност јер односе најплоднији део земљишта
(мекоту). Ова појава најчешће се јавља на голим
земљиштима с којих је скинута гајена биљна врста.
У том погледу код нас су
најкритичнији месеци фебруар, март, април, септембар и октобар, то јест крај
зиме или почетак пролећа
и рана јесен. Тада вегетација не штити довољно земљи-

Премештањем
честица
земље загађује се ваздух,
оштећују биљке и здравље
животиња, а запажена су и
учестала респираторна обољења људи. Нанос се привремено или стално таложи
у окружењу. У нашем рејону највећи део доспева у
реке, канале и друге површинске воде. Спорији токови су угроженији, јер се
нанос таложи дуж корита и
ствара проблеме у раду
водопривредних објеката и
система.
Уз плодне честице земљишта често се преносе штетне и опасне материје. Пре
свега остаци пестицида,
хербицида и минералних
ђубрива, али и семена корова, штеточине и споре гљива. Све то може доспети на
удаљеност и до стотинак
километара, услед чега се
корови, штеточине и болести брже шире.
Ова појава тако изазива
смањење квалитета воде и
прекомерни развој алги,
акватичне флоре и корова.
Све то отежава водоснабдевање и наводњавање, а долази и до њиховог таложења и
нагомилавања у муљу.
Највећа опасност од еолске ерозије у Војводини
постоји у јужном и југоисточном Банату. Посебно су угрожене обрађене, уситњене и

Манифестација
постоји већ петнаест
година
Унапређење знања
кроз предавања
и хирургију уживо
Чак девет најбољих светских
хирурга колопроктолога –
петорица из Енглеске, двојица
из Русије, један из Ирана и
један из Португалије, уз нашег
Панчевца др Младена Јанића,
учествоваће на Седмој колопроктолошкој панчевачкој радионици, која ће у Општој болници бити одржана у среду, 18.
октобра, у организацији удружења „Круг здравља” и уз
финансијску подршку Града.
Дан касније исти овај тим одржаће низ предавања на редовном састанку Хируршке секције
Српског лекарског друштва, који
ће бити уприличен од 11 сати, у
дворани Културног центра.
У корак са светом
Према речима др Младена
Јанића, директора ове радионице и шефа Одсека колоректалне хирургије Опште болнице у Панчеву, већина угледних
гостију из иностранства српским хирурзима је добро позната с претходних састанака, а
сада ће се том тиму придружити још два значајна имена.
– Радионица се одржава на
сваке две године, још од 2002,
тако да сада обележавамо петнаест година постојања манифестације. Основни циљеви

Овако је било 2015. године
радионице и удружења „Круг
здравља” засновани су на идеји да се карцином колоректума, који је, иначе, једна од три
најчешће врсте малигнитета у
јужном Банату, превенира,
боље дијагностикује и квалитетније оперише, и то лапароскопски. На радионици ће учествовати проф. др Амџад
Парваиз, проф. др Алексеј
Карачун, др Ричард Коен,
проф. др Нуно Фигуеридо, др
Џајлс Боно-Смит, др Дипак
Синг-Рангер, др Сем Паркер,
проф. Пјотр Царков, др Хамид
Замани и моја маленкост.
Основни концепт радионице
јесте да кроз хирургију уживо
и предавања што више унапредимо практичне хируршке
вештине и знања. Позвали смо
и домаће водеће професоре и
хирурге, који ће такође приказати своје резултате у лапаро-

скопској хирургији – истакао
је др Младен Јанић.
Недостаје тренинг
Последњих година на неким
хируршким одељењима у
Србији лапароскопска хирургија постепено постаје стандардна метода и све више
замењује отворену хирургију.
– Ипак, у већини наших болница хирурзима поред адекватне опреме недостаје одговарајући тренинг. Одсуство довољног
броја искусних инструктора
намеће ургентну потребу да се
уведе системско решење за обуку у овој хирургији, а наши
гости су светски признати ауторитети управо у тој области.
Приказаћемо резултате које
смо досад остварили захваљујући сарадњи с врхунским
стручњацима – Амџадом Парваизом, Ричардом Коеном и
Алексејем Карачуном, али још

више ће се разговарати о
могућностима проширења те
сарадње. Трудићемо се да
објективно сагледамо све
модерне модалитете лечења
колоректалног карцинома, па
да видимо где су они, а где смо
ми. Наш пут је тежи него у
већини других земаља Европе,
али то само значи да морамо
бити упорнији и истрајнији, јер
ми хоћемо и можемо да имамо модерну хирургију у Србији – нагласио је Јанић.
Занимљиво је да ће се практични део радионице, односно
хирургија уживо, први пут после
петнаест година изводити на
лапароскопском стубу достојном стручњака који ће на њему
радити. Овај стуб је вредан око
60.000 евра и болница га је
недавно добила захваљујући
донацији предузећа „Алмекс”.
Д. Кожан

ФЕСТИВАЛ „НОВА” У ПАНЧЕВУ

Уметничка музика врхунског квалитета

ште. Неретко се дешава да
у том периоду нема падавина, па је влага земљишта
ниска и у таквим сушним
условима долази до лакшег
одношења најфинијих честица с плодних ораница.
Рецимо, у Војводини се еолском ерозијом на 85 одсто
пољопривредног земљишта
годишње изгуби преко 0,9
тона материјала по хектару.
Примера ради, на чернозему за поменути период у
просеку нестане 65 килограма хумуса, затим пет килограма азота, дупло више
фосфора и 11 килограма
калијума.
То у великој мери смањује
плодност земљишта, а еолска ерозија угрожава и друге
делове животне средине.

огољене површине. Применом неких система редуковане обраде (на пример,
конзервацијска
обрада)
смањују се или чак заустављају појаве изазване класичним ратарењем. Друга
од мера које спречавају
негативно дејство ерозије
услед ветра јесте подизање
ветрозаштитних појасева,
што ће бити тема у наредном броја „Панчевца”.
Заштитни појасеви углавном су око хидросистема
Дунав–Тиса–Дунав и саобраћајница, а најмање их је
око пољопривредних земљишта. Зато је неопходно
спречити даљу ерозију
земљишта и угрожавање
вода одговарајућом заштитом од ветра.

Филип Крумес представио је
своје ауторске композиције на
концерту који је одржан у
оквиру музичког сегмента
фестивала „Нова” у петак, 6.
октобра, у дворани „Аполо”, а
потом је наступио и пољски
састав „ЛАМ трио”.
Као што је и најављено, Крумес је специјално за ову прилику у договору са организаторима
фестивала
„Нова”
компоновао десетак композиција након дуже паузе у ауторском
стваралаштву. У представљању
оригиналних нумера помогли су
му дугогодишње колеге и сарадници Раде Склопић DJ Raid,
контрабасиста Виктор Опшуст
из Лондона и џез бубњар Александар Цветковић.

Невероватна енергија међу
члановима квартета осетила се
у ваздуху, а сјајне нумере које
су изводили изазвале су овације и опште одушевљење публике. Мелодије са елементима и
класичне и савремене музике,
у којима се препознају и традиционални корени, пробудиле су невероватне емоције код
љубитеља авангардног звука.
Након кон цер та квар те та
Филипа Крумеса на сцени су
се нашле зве зде савре ме ног
музич ког изра за, састав
„ЛАМ трио”, који води пољски композитор и кларинетиста Вацлав Зимпел. С њим су
насту пи ли пија ни ста Кжи штоф Дис и буб њар Хуберт
Землер. Овај састав је први

пут свирао у нашој земљи, а
пре кон цер та на фести ва лу
„Нова” имао је турнеју по Сједињеним Америчким Државама.
Фестивал „Нова” је ове године одржан трећи пут, од 3. до 8.
октобра, у организацији удружења „КомуникАрт” и партнерских установа, уз покровитељство Министарства културе и
информисања, „Ерсте банке”,
компаније „Меркатор”, Италијанског института за културу,
Аустријског културног форума
из Београда, Амбасаде Пољске
и Скупштине општине Ковин.
Разноврстан програм реализован је у три града: у Панчеву,
Београду и Ковину.
М. М. В.

ПРЕДСТАВНИЦИ ПОКРАЈИНЕ У ДОМУ ЗДРАВЉА

Обука о превенцији насиља
Унапређење, превенција и
рано откривање родно заснованог и сексуалног насиља, као и
насиља у породици, и заштита
жена и девојака које су претрпеле насиље – теме су акредитоване обуке коју су стручњаци
из Покрајинског секретаријата
за здравство реализовали у
Дому здравља Панчево од 5. до
7. октобра.
Поред домаћина, обуци су
присуствовали и представници
локалних установа – Опште
болнице и Завода за јавно здравље, као и гости из домова здравља из Ковина и Алибунара, те

из Специјалне психијатријске
болнице Ковин.
Како наводе у Дому здравља, циљ ове обуке је обезбе-

ђивање услова за што ефикасније поступање здравствених
установа, као и за доследну
примену Посебног протокола

Министарства здравља РС за
заштиту и поступање са женама које су изложене насиљу,
те поступање у складу са обавезама прописаним Законом
о спречавању насиља у породици, који се примењује од 1 .
јуна.
Овај пројекат реализује се на
основу споразума о сарадњи
који је Дом здравља Панчево
потписао с Покрајинским секретаријатом за здравство у децембру прошле године. Термин одржавања наредне обуке је
четвртак, 2. новембар.
Д. К.
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ЗАВРШЕНА КАМПАЊА „ЗА БЕЗБЕДНОСТ ДЕЦЕ У САОБРАЋАЈУ. СВИ ЗАЈЕДНО!”

ОДРЖАН ТУРНИР

МАЛИШАНА ТРЕБА ПРИПРЕМИТИ
ЗА УЧЕШЋЕ У САОБРАЋАЈУ

Колеги у част

Заједничка кампања
локалне самоуправе
и Машинске школе
Панчево
Важно је континуирано
спровођење
превентивних
активности и мера
Комитет за безбедност саобраћаја и Агенција за саобраћај Града Панчева, заједно са ученицима и професорима Машинске
школе Панчево, у четвртак и
петак, 5. и 6. октобра, спровели
су кампању „За безбедност деце
у саобраћају. Сви заједно”, коју
је подржала Републичка агенција за безбедност саобраћаја. У
оквиру кампање на више локација у центру града, испред школа, вртића, установа и на јавним
паркиралиштима, дељени су
леци и брошуре, који су пре свега намењени одраслим учесницима у саобраћају, са саветима
о томе како припремити дете за
учешће у саобраћају и како да
одрасли својим доследним понашањем и личним примером
позитивно утичу на понашање
деце у саобраћају.
Према истраживањима, у
Србији деца у саобраћају највише страдају као путници у
возилу, затим као пешаци и као
возачи бицикала. Ови поразни
резултати нагнали су организаторе ове кампање да осмисле
акцију чији је циљ да укаже на
потребу континуираног спровођења превентивних активности и мера и едукације, како
деце, тако и одраслих, како би
се повећала њихова безбедност.
Проблем мора да се реши
Према речима Срђана Половине, представника градског одељења за саобраћај, прошле

Ученици и наставници Школе за основно и средње образовање „Мара Мандић” организовали су прошлог викенда
једанаести меморијални турнир „Максим Симић”, посвећен бившем директору те
школе. Тог дана је делегација представника запослених и
ученика положила цвеће на
гроб Максима Симића у
Банатском Новом Селу.
Када је реч о самом турниру, ногометно знање одмерили
су професори ове образовне
године у Панчеву ниједно дете
није страдало у саобраћајној
незгоди, али је, према његовим
речима, било повређене деце.
– Према подацима немамо
погинулих млађих од петнаест
година, али се дешавају саобраћајне незгоде с повређеним
лицима. Желимо да сачувамо
нашу децу и да утичемо да се
смањи број повређених на најмању могућу меру – рекао је
Срђан Половина из Одељења за
саобраћај.
Надлежни истичу да је веома битно да онај ко превози
дете и ко проводи највише времена с дететом, пре свега родитељи, али и други одрасли,
баке и деке и остала родбина,
својим доследним и безбедним
понашањем утичу на понашање деце, односно да им пренесу своје здраве навике.

– Дводневна акција била је
усмерена на безбедност деце,
као најрањивије групе учесника у саобраћају. Нашој деци
морамо да дамо најбољи пример како се поштују саобраћајни прописи. То је најважније,
јер наши мали суграђани уче
од нас и ако ми прелазимо на
црвено, не везујемо појас, неће
ни дете научити да је спровођење ових радњи веома важно
– рекао је Мишо Марковић,
члан Градског већа задужен за
стамбено-комуналне послове и
саобраћај.
Обавеза одраслих
Саобраћајне незгоде спадају у
пет најчешћих узрочника смрти деце у свету. Познато је да су
малишани најрањивији учесници у саобраћају и, према речима стручњака, дечја способност
опажања, обрада информације,

моторика и знање су у развоју,
тако да млађи узрасти нису
способни да предвиде опасност. Све до једанаесте године деца тешко могу да свесно
усмере своју пажњу на опасности које вребају у саобраћају.
Стога је веома важно да дечаци и девојчице тог узраста буду
у пратњи одраслих особа у зони
саобраћајница.
Управо ова кампања намеће одраслима обавезу да деци
пренесу сва потребна знања и
да личним примером утичу на
понашање малишана у саобраћа ју. Дете треба да научи
основ на правила, али и да
кроз практичну вежбу прође
кроз различите ситуације.
Понављање наученог такође је
од виталног значаја за правилан развој саобраћајне културе малишана.

Услуга је бесплатна, позовите надлежне
Велики број глодара
угрожава здравље
Шест година без
решавања проблема
присуства глодара

у последњих неколико година
кривца треба тражити у бившој
Дирекцији за изградњу и уређење Панчева, јер је Град том
јавном предузећу био поверио
решавање овог проблема.
Мишолики глодари
Представници Завода за биоциде из Београда истакли су
да је по окон ча њу мони то ринга утврђено да је драстично порас тао број црних и
сивих пацо ва, као и кућ них
мише ва у Пан че ву и у свих
девет насеља. Екипе стручњака су током септембра у разговору с грађанима и на основу потрошње мамаца из тзв.
дератизационих кутија утврдили да су глодари завладали у нехигијенским насељима, у зони дивљих депо ни ја
и при о бал ном под руч ју
Дуна ва и Тамиша. Терен ска
истраживања подразумевала

су праћење појаве, утврђивање број но сти и про це ну
активности популације мишоликих глодара, као и одређивање активних и потенцијалних жаришта.
Након мониторинга издат је
налог за отпочињање систематске дератизације, која ће обухватити дератизацију зграда и
индивидуалних домаћинстава
(32.000 објеката), дератизацију
нехигијенских насеља (360 кућа
на 70 хектара) и дератизацију
приобаља, канала и сл.
Град и села
За реа лиза цију овог посла
Град је из буџе та издво јио
шест милиона динара, као и
600.000 динара за надзор, а
уговор је потписан с фирмом
„Еко-сан” на три године. Дератизација ће прво бити спроведена у приградским насељима, сеоским домаћинствима и

СУСРЕТИ ПРОНАЛАЗАЧА У ИДВОРУ

Награђен
Марко Шушњар
У Идвору је у понедељак, 9.
октобра, одржан сусрет проналазача. Реч је о традиционалној
манифестацији
посвећеној афирмацији технолошких иновација, коју
организује Фондација „Младен Селак” већ тридесет
осам година заредом. Том
приликом су додељене
награде Фондације најбољим привредницима, проналазачима и културним и
јавним радницима за 2016.
годину. Златна медаља с
ликом Младена Селака и

новчана награда додељена
је Марку Шушњару, бившем
ученику Математичке гимназије у Београду, вишеструком добитнику многих
државних и међународних
награда.
На свечаности у Идвору
додељена су признања и најбољим панчевачким ученицима основних и средњих
школа који су у 2016. години остварили изузетне резултате на републичким и
међу на род ним так ми че њима.

НИС У РЕГИОНУ

ПОЧЕЛА ДЕРАТИЗАЦИЈА У ПАНЧЕВУ

У нашем граду прошле недеље
је почела велика систематска
дератизација. Тим поводом је
у петак, 6. октобра, у градској
кући одржана конференција за
медије, на којој су, поред званичника локалне самоуправе,
говорили представници Завода за биоциде из Београда и
фирме „Еко-сан”, с којом је
наш град потписао споразум о
систематском уништавању глодара у Панчеву и околним
насељеним местима. Надлежни тврде да су средства за
дератизацију безбедна по здравље људи и животиња и да
садрже активну материју која
спречава људе да прогутају
отровни садржај.
Према речима Зденке Миљковић, секретара панчевачког
еколошког секретаријата, у
питању је значајна кампања
која треба да унапреди животни простор у нашем граду. Она
је истакла да је Град током лета
ангажовао Завод за биоциде из
Београда како би се утврдило
стање о присуству глодара на
територији нашег града. Како
је рекла, последња масовна
дератизација урађена је пре
шест година, а за изостанак
спровођења ове важне мере за
заштиту здравља становништва

установе и пријатељских
школа.
У финалу су се састале екипе ОШ „Аксентије Максимовић” из Долова и школа
домаћин, а победник је и ове
године, као и претходних
година, била ШОСО „Мара
Мандић”. Одигран је и ревијални меч професора и ученика ШОСО „Мара Мандић”.
Резултати су били у другом
плану, важно је било евоцирање успомена на покојног
колегу Максима Симића.

другим угроженим подручјима. Након завршетка рада у
приградским насељима почеће дера тиза ција у градским
насељима (стамбене зграде,
индивидуална домаћинстава
итд.). Извођење систематске
дератизације на терену трајаће око четрнаест радних дана,
током којих ће, поред наведених домаћинстава, бити обрађена и нехигијенска насеља.
Детаљнија динамика рада на
терену у граду Панчеву може
се погледати на сајту локалне
самоуправе.
Поред тога, грађани Панчева,
уколико примете присуство глодара у својој згради или кући, о
томе треба да известе представнике фирме „Еко-сан” на број
телефона 064/81-21-142 , или
да пријаве случај градским
инспекцијским органима на
број телефона 013/308-948.

Одржан стручни скуп
Нафтна индустрија Србије,
једна од најуспешнијих енергетских компанија у југоисточној Европи, и међународна
консалтинг компанија „IHS
Markit”, организовале су у
Бањалуци
конференцију
„CEEC Scout Meeting” – један
од највећих регионалних скупова представника компанија
из нафтно-гасног сектора које
послују у централној и источној Европи, као и у Каспијском
региону. Иницијатор скупа
који је одржан од 5. до 7. октобра био је Блок „Истраживање и производња” НИС-а.

цију најновијих достигнућа и
регионалних пројеката у
области истраживања и производње нафте и гаса.
На конференцији је учествовало готово 200 представника
из 80 нафтно-гасних компанија. Госте је у име НИС-а поздравио Ирек Хабипов, директор
Блока „Истраживање и производња”, који је говорио о развоју компаније и резултатима
у сегменту истраживања и производње нафте и гаса.
Поред интерактивних презентација и округлих столова, НИС је за учеснике скупа

Представници НИС-а су
учесницима стручног скупа
представили достигнућа компаније у области истраживања и производње у Србији и
региону, као и инвестиционе
прилике и активности НИС-а
на подручју концесије у Републици Српској. Овај стручни
скуп био је уједно прилика за
размену искустава, презента-

организовао и обилазак локалитета у БиХ који се сматрају перспективним по питању
истраживања и експлоатације угљоводоника.

Страну припремиo

Зоран
Станижан
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Х РАНА З А Д У ШУ

РАЗГОВОР С ПОВОДОМ: ДР ИВАНКА РАДУ ХАЛАБРИН,
КООРДИНАТОРКА У ГЕРОНТОЛОШКОМ ЦЕНТРУ

Окови

СТАРИ СУ ПОСТАВИЛИ ТЕМЕЉЕ,
НАДГРАДЊА ЈЕ НАШ ДЕО ПОСЛА

Пише: Марија Достић,
психолог
Драги моји, на основу уверења која боје сваки образац
нашег понашања, градимо
начин живота и однос према себи и другима. Уткана у
темеље сваке наше (ре)акције, она нам одређују смер
животног пута. Количина
свега „пропуштеног” једнака
је тежини окова везаних за
нас уверењима која смо прихватили као своја.
Много лакше подносимо
окове које нам ставе други
од оних у које сами себе
постављамо, јер њих сматрамо „нормалним”. Научени
да је прихватање и прилагођавање једино пожељно да
бисмо опстали у сталној јурњави за неким недостижним
бољитком, наметнуте окове
прихватамо као „сасвим
нормално” уклапање у захтеве и правила разноразних
„кројача” и „креатора” животног стила данашњице.
С обзиром на то да их
неприметно уграђујемо у
себе, а не на себе, менталне
окове препознамо тек када
више немамо могућност да
се померимо из заглављености у рутини свакодневице.
Устаљени обрасци почињу
да притискају и ломе сву
преосталу вољу за променом
безличних једнообразних
дана. Приклештени емотивним теретом који смо годинама набацивали на своја
леђа, попуштамо под притиском и долази до пуцања и
урушавања, и то најчешће на

местима која сматрамо најјачим.
Градимо слику о себи на
темељу негација, неусаглашености са сопственим ја и
страхом од неприхватања.
На тај начин створену слику
усецамо у калупе наше реалности стварајући истовремено менталне окове, којима
време додаје тежину и појачава стисак. Страх се појављује као карика којом качимо окове за себе. Та карика
јача понављањем истих или
појавом сличних мисли,
будући да јој додају слојеве
до несаломивости.
Не постоји спољашња сила
која би била у стању да покида окове и расплете мрежу
страха у коју смо се уплели.
Снага којом нас лични окови
стежу, огледа се у степену
наше немоћи да се побунимо
и покренемо. Страх је помисао на то да је нешто лоше
удружена с бригом. Једна
таква мисао, ако је не зауставимо, креће да лепи за себе
читаву мрежу сличних мисли
нафилованих бригама и сумњама. Исткали смо клопку за
саме себе и потврђујемо свакодневно да нам је ту место,
да нам је таква судбина или
да не заслужујемо боље.
Усавршили смо начин
живота носећи тешке окове
са собом. С временом их прихватимо као део себе и више
и не размишљамо о постојању без њих. Ипак, једном ће
се појавити жеља за слободом
од притиска, од морања, од
страха. Тада почињу да пуцају окови, јер се из жеље за
слободом рађа љубав према
себи. Све што је потребно за
мењање уверења и раскидање менталних окова налази
се у нама. Свако од нас има
способност да управља најјачом силом у целом универзуму – својим мислима.
Усмерити мисао ка страху или ка слободи – одлука
је, као и увек, на вама.

КОЗМЕТИЧАРСКО ЋОШЕ

Патолошке промене
на кожи

Пише: Бојана Ћорлука,
козметичар
Када говоримо о патолошким
променама на кожи, налазимо се на подручју где се
козметологија преплиће с
дерматологијом. Није лако
одредити границу, али је зато
битно да козметичар стручно
процени о каквој је промени
реч и да упути особу даље дерматологу ако је то потребно.
Еритем (црвенило) најчешћи је симптом у дерматологији. Може бити активни
(када су проширени артеријски капилари) и пасивни
(када су проширени венски
капилари). Купероза представља посебан степенаст вид
проширења капилара који
иде овим редом: еритроза –
купероза – розацеа – акне
розацеа – ринофима (патолошке промене на носу).
Чест проблем, када је о
кожи реч, јесте и себореја.
Себум (лој) ствара се у лојној

жлезди, а излучује се кроз
отвор кроз који излази стабло
длаке. У пубертету под дејством полних хормона долази до појачаног лучења лоја,
посебно на себореичним
регијама – око носа, ушију,
на челу. Врло често на овим
регијама долази до запаљења, јавља се еритем и ситно
љуспање (десквамација), а
оксидацијом себума ствара се
митeсер. Још једна врста промена на кожи јесу фоликулитис акне, које заправо представљају упаљено лежиште
длаке.
Губитак пигментације виђа
се код витилига, а појачана
пигментација код пигментних младежа (невус), холазме
у трудноћи и пигментације
изазване сунцем. Најчешће
кожне болести су контактни
дерматитис – екцем, псоријаза, микозе (гљивична обољења коже) и уртикарија
(копривњача). Код псоријазе
је процес кератинизације
(сазревање базалних ћелија
епидерма) четири пута бржи
него код здравих. Претерано
знојење и слабо испаравање
зноја с коже може променити киселост коже, што је подстицајни фактор за настанак
микозе. Копривњача је специфична реакција коже и
слузнице на алергене, као што
су биљке, хемија коју користимо за хигијену и храна.

Први дан октобра у великом
броју земаља широм света, па
и у Србији, обележава се као
Дан старијих особа. Кампање
које се тим поводом организују имају циљ да укажу на потребе и проблеме ове популације,
али и да подсете јавност на које
све начине старије особе
доприносе целокупном друштву.
Запослене у панчевачком
Геронтолошком центру обележавање Дана старијих инспирисало је ранијих година да
једнодневну свечаност претворе у целомесечну, па се тако
октобар тамо већ традиционално обележава као месец старих.
О томе какве се активности
реализују у овој установи тим
поводом, као и о проблемима
с којима се данас сусрећу припадници старије популације,
разговарали смо са др Иванком
Раду Халабрин, координаторком стручног рада у Геронтолошком центру.
ПАНЧЕВАЦ: Какве су све
активности реализоване у
вашој установи у првој половини октобра?
РАДУ ХАЛАБРИН: Тежимо
да време својих корисника
употпунимо тако што током
целе године организујемо различите културно-уметничке
програме и активности забавног и рекреативног карактера.
Дан старијих је само још један
у низу повода да наставимо у
истом маниру, али и да им
читав овај месец учинимо
посебнијим и свечанијим. Реализација богатог програма који
смо осмислили почела је 2.
октобра, када је др Дубравка
Николовски из панчевачког
Завода за јавно здравље одржала предавање на тему перспективе и места старих у друштву.
Након тога наши корисници су
се такмичили у квизу знања с
корисницима Дома слепих и
показали су да је њихова општа
култура на завидном нивоу.
Једна од наших најзначајнијих
и најлепших манифестација,
која увек окупи највећи број
гостију, свакако је „Етно-дружење”. Она је уприличена у
четвртак, 5. октобра, и том
приликом смо угостили око
230 посетилаца, а представиле
су се фолклорна секција Клуба
за одрасла и стара лица и секције за ручни рад Геронтолошког центра и културно-уметничких друштава „Ђетван” и
„Тамаши Арон”. Имали смо и
етно-трпезу, где смо припремили стара јела, а дегустацију
су употпунили музички програм и игранка. Ових дана су
нам у посети била и деца из
школе „Мара Мандић” и из
вртића „Бајка”, а група наших
корисника обишла је и манастир Војловица.
• Какав програм корисници
и гости Геронтолошког центра могу очекивати до краја
месеца?
– Програмске активности
настављамо у уторак, 17. октобра, у 17 сати, када ће бити
одржани књижевно вече и
изложба слика Наде Кљајић,
учитељице из Баранде. Два
дана касније, 19. октобра, у
госте ће нам доћи ђаци из школе „Јован Јовановић Змај”, а у
петак, 20. октобра, двадесетак
наших корисника посетиће

Страну
припремила
Драгана

Кожан

Геронтолошки центар у Зрењанину. Љубитељи уметности
моћи ће да уживају и у изложби слика аутора Наде и Владе
Николића, која ће бити отворена 25. октобра у 17 сати. У плану су и књижевно вече Синише
Батала и наступ државног
ансамбла „Коло”, а о датумима
одржавања ових програма јавност ће бити накнадно обавештена.
• Поред већ набројаних,
повремених активности, постоје и оне које спроводите у континуитету. Реците нам нешто
више о томе.
– У нашој установи функционишу литерарна, шаховска,
музичка и ликовна секција, као
и секција за ручни рад. Веома
је популарно дружење уторком,
током којег се читају различити текстови – књижевна дела,
материјал о лековитом биљу,
теме из области традиције или
пак текстови о неким историјским догађајима. У другом
делу развија се дискусија на
задату тему и сви учесници се
врло радо укључују у разговор
и заиста уживају у оваквим
окупљањима. Врло је важна и
еколошка секција, чији полазници одржавају цео парк и
наш „Врт трећег доба”. Веома
су вредни и заслужују сваку
похвалу. Такође, колегинице
радне терапеуткиње сваког
дана посвећују дементним
корисницима по један сат пре
и после подне. За то време се
такође реализује тематски програм прилагођен њиховим
могућностима. Корисници јако
воле и физикалне вежбе, којима се свакодневно посвећују. У
протеклој недељи смо порадили и на опремању заједничких
просторија – средили смо дневне боравке и све холове, тако
да су у потпуности испуњени
услови да се сваки појединац
лепо осећа у дому.
• Будући да имате богато
искуство у раду са старијом
популацијом, шта бисте издвојили као кључне проблеме с
којима се њени припадници
данас сусрећу?
– Највећи проблем старих
данас је њихова примарна
породица, јер је она оптерећена широком лепезом разних
изазова и није у могућности да
им пружи одговарајућу заштиту и помоћ. Један од добрих
прелазака од кућне варијанте
ка домском смештају, јесте
услуга помоћи у кући коју пружа Клуб за одрасла и стара

лица, јер омогућава корисницима да у својим домовима
добију потребну помоћ. Нико
од старих није ни срећан ни
задовољан због чињенице да
долази у дом и за то се углавном одлучују зато што немају
алтернативу. Велики проблем
представља и материјална
ситуација, пре свега због тога
што су данас, нажалост, пензионери извор прихода у породици. То је трагично. Уместо да
људи који су одрадили свој
радни век и стекли одређена
средства за старост, тај новац
користе за себе – да могу да се
лече, да иду у бању, да се друже, да обогате свој живот, они

су опет у ситуацији да имају
гомилу проблема, да помажу
породици, да чувају унуке,
желели то или не. Један од
проблема је често и њихова
лоша здравствена ситуација и
опет недостатак средстава да
на време оду код одговарајућег
лекара, да набаве лекове и да
генерално имају приступ квалитетном лечењу. То би сигурно продужило њихов животни
век и квалитет живота.
• Како ваш тим помаже старима да превазиђу бар неке од
поменутих проблема?
– Ми инсистирамо на партиципацији – учешћу старих у
сопственом животу и на активизацији – на активном приступу животу, јер нико не треба да се, због чињенице да је
стар, осећа као „трпни придев”,
већ напротив – треба да буде
субјекат свог живота. Нисам
превише субјективна, у смислу
да већ 26 година радим са старима, да волим стару популацију и да увек и свуда заступам
њихове интересе, већ сам просто реална. Они су оставили
залог, поставили темеље, а ми
смо ти који треба да будемо
њихова надградња, уместо да
се и даље ослањамо на њихову
помоћ и подршку. Да не бих
звучала превише песимистично, наглашавам да стари ипак
имају на располагању бројне
могућности, да постоје активности којима они могу да се
баве, а које не захтевају велика
материјална средства нити
много времена или напора.
Једино што је потребно, јесте
њихова добра воља да учине
нешто за себе како би се у сваком смислу боље осећали и
како би им дани били садржајнији и лепши.

ЗДРАВА ИСХРАНА
Пише: Драгана Јоцовић

Паприке пуњене
сиром

Од мириса паприка запечених у рерни и сити ће огладнети. Овај мирис подсећа на
бакину кухињу, коју смо сви
волели.
Јело које вам предлажемо
припрема се брзо и једноставно, а може се служити

као доручак, додатак уз
ручак или као лагана вечера. Укус умногоме варира у
зависности од тога које
паприке и сир сте изабрали,
тако да је најбоље да то буду
оне врсте које и иначе највише волите да једете.

Потребно: пет мањих паприка бабура, беланце од три јајета, 150
грама ситног сира, пола равне кафене кашике соли и додаци по
жељи: бели лук, мирођија...
Припрема: Паприкама скинути капицу, па их очистити од семенки. Поређати у мању ватросталну посуду, са отвором нагоре. Добро
је да паприке буду стиснуте једна до друге, да се не би преврнуле,
а фил исцурио.
Виљушком помешати беланца и сир. Додати со и зачине по жељи.
Напунити паприке филом од сира. Ватросталну посуду прекрити
алуминијумском фолијом. Пећи 30 минута у рерни загрејаној на
200 степени, а затим скинути фолију и пећи још 15 минута.
Овај рецепт и многе друге можете пронаћи на блогу www.brzoilako.com.
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РАДНИЧКО ПРВЕНСТВО ВОЈВОДИНЕ

„ПАНЧЕВАЦ” И „ЛАГУНА” ПРЕПОРУЧУЈУ И НАГРАЂУЈУ

СЈАЈАН УСПЕХ ЈУЖНОБАНАЋАНА
Двадесет два трофеја
Стрелци доминирали
Завршено је Радничко првенство наше покрајине, које се
реализује у оквиру дванаестог
циклуса Спортске олимпијаде
радника Војводине. На свечаном отварању такмичења, које
је одржано у Новом Бечеју, учесницима су се обратили председник Савеза „Спорт за све”
Војводине Бранко Вујовић,
први човек СОРВ-а Горан
Милић и председник Општине
Нови Бечеј Саша Максимовић.
У оквиру прве такмичарске
целине, 23. и 24. септембра
приређена су такмичења у:
пливању, тенису, надвлачењу
конопца, великом и средњем
фудбалу, одбојци (жене),
куглању (жене), баскету, рукомету, одбојци на песку, атлетици и боћању. Друга такмичарска целина реализована је у
суботу и недељу, 7. и 8. октобра, када су одржана надметања у: одбојци, стрељаштву, стоном тенису, шаху, пикаду,
кошарци, риболову и куглању.
На Првенству Војводине
било је заступљено деветнаест
мушких и тринаест женских
спортских дисциплина, а учествовало је око 1.200 такмичара из свих седам регионалних
удружења за раднички спорт.
Сва такмичења у оквиру
Првенства Војводине била су
квалификациона за предстојећу завршну манифестацију –

12. спортску олимпијаду радника Војводине, која ће бити
одржана 2019. године у Бечеју
и Новом Бечеју.
Удружење за раднички спорт
„Јужни Банат” било је заступљено са 110 такмичара, који
су освојили дванаест најсјајнијих одличја: седам сребрних
медаља и три бронзе у екипном
и појединачном такмичењу.
Посебно доминантни били су
такмичари у стрељаштву, како
у мушкој, тако и у женској конкуренцији, јер су освојили прва
места и у екипном и у појединачном надметању. Највише су

се истакли Златинка Ђукић и
Јован Павлица. Женска екипа
у пливању, предвођена Горданом Крстић, освојила је прва
места и екипно и појединачно,
а највеће изненађење приредили су шахисти из Старчева, које
је предводио Зоран Терзић.
Они су такође заузели прво
место. Радету Макаруну и
његовим фудбалерима златна
медаља замало је измакла, јер
су у финалу, на пенале, изгубили од екипе из Темерина. Тенисери, које је предводио брачни
пар Ковјанић, тријумфовали су
у мешовитом дублу, а сребро је

освојено у женској конкуренцији. Бронзана одличја зарадили су женска стонотениска екипа, као и тимови у одбојци на
песку и пикаду.
Челни људи Удружења за
раднички спорт „Јужни Банат”,
које води Фрања Орешковић,
изузетно су задовољни оствареним резултатима и бројем
учесника на Радничком првенству Војводине. Сви победници у екипном и појединачном
такмичењу аутоматски су стекли право учешћа на Радничкој олимпијади.
А. Живковић

ИЗЛОЖБА У ГРАДСКОЈ БИБЛИОТЕЦИ

Сећање на Иву Андрића
У Градској библиотеци Панчево отворена је изложба: „Сећање на Иву Андрића – Из камена ништа људско, у људима све
камено”, коју је приредила
Љиљана Дракшан, виши библиотекар.
Изложба прати књижевно
стваралаштво и дипломатску
каријеру писца, нобеловца,
којем се ове, 2017. године одаје
почаст поводом 125 година од
рођења (1892–1975). Поставка
обухвата књиге из фонда
Библиотеке и Спомен-музеја
Иве Андрића у Београду.
Истакнута је прва пишчева
песма у прози „У сумрак”, објављена у књижевном часопису
„Босанска вила” 1911. године.
Време од 1919. до 1941. је
период Андрићеве успешне и
интензивне дипломатске каријере. Као истакнути књижевник, интелектуалац европског
духа и полиглота, он је боравио у многим европским градовима (Ватикан, Трст, Марсељ, Женева, Мадрид, Грац,
Букурешт, Берлин), као пред-

ставник Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, касније Краљевине Југославије. На поставци
је истакнута докторска дисертација „Развој духовног живота у Босни под утицајем турске
владавине”. Овај рад настао је
у Грацу 1924. године, у време
кад је Андрић био вицеконзул.
Године рата, од 1941. до 1945,
писац проводи у Београду код

свог пријатеља адвоката Бране Миленковића. У потпуној
личној изолацији пише романе „Травничка хроника”, „На
Дрини ћуприја” и „Госпођица”. Много година после заврше ног рата Андрић пише
свом француском пријатељу:
„Данас ми је мило што сам то
време провео са својим народом, про шао сам тешку и

велику школу. Спасао сам се
радом”.
Као посебна целина у
поставци издвајају се фотографије са свечане доделе Нобелове награде за књижевност 10.
децембра 1961. у Стокхолму,
део Андрићевог говора с церемоније, као и Нобелова медаља и диплома.
Изложбу допуњују бројне
фотографије из младости, из
периода дипломатске каријере: с нобеловцем Паблом Нерудом, Милошем Ђурићем, Мирославом Крлежом 1961. године, са читаоцима на Сајму
књига 1958, са супругом Милицом Бабић..., као и мудре једноставне мисли које допиру до
сваког читаоца.
Значајан део поставке посвећен је књижевној критици –
писцима који су се бавили
ликом и делом Иве Андрића,
као Радован Поповић, Мирослав Караулац, Жанета Ђукић
Перишић, Предраг Палавестра.
М. М. В.

САМОСТАЛНА ИЗЛОЖБА У БЕОГРАДУ

Узбудљиви градови Вука Вучковића
Панчевачки уметник Вук Вучковић представиће своје слике
на самосталној изложби „Exciting Cities”, која ће бити постављена од 14. до 18. октобра у
галерији „Штаб” у Београду.
На изложби ће се наћи сви
радови из Вукове најновије
серије слика „Градови”, коју је
започео 2015. године.
Радови из ове серије домаћој
публици познати су пре свега
по сликама Београда и Новог
Сада, које на весео и аутентичан начин приказују уметников
доживљај двају највећих српских градова. Поред њих, Вук
је насликао Њујорк и Чикаго, а
у оквиру изложбе премијерно
ће бити представљена и најновија слика – Лондон, на којој је
уметник радио протеклих шест
месеци.

Серију чине радови великог
формата, рађени техником уљане боје на платну. Вук веома
детаљно слика панораме градова, истичући све објекте који тај
град чине јединственим и препознатљивим. Свеобухватним

начином сликања, смештањем
широких, панорамских кадрова у жижу посматрачевог погледа и интересовања, уметник
жели да приближи своју ликовну поруку испуњену колоритом
који недостаје свакодневици; да

истовремено информише и
заинтригира посматрача о граду на слици, као и о граду у
стварности; да бојама забележи
дух и темперамент градова и да
остави културолошко-историјски документ свих значајних
места из аспекта садашњости и
прошлости.
Вук Вучковић је дипломирао
сликарство на Факултету
ликовних уметности у Београду 2010. године, где је исте
године уписао докторске уметничке студије сликарства. Од
2015. године кооснивач је уметничког студија „Wolf Art”.
Одржавање изложбе помогли су америчка амбасада у
Београду, винарија „Лалић” из
Панчева и галерија „Штаб”.
Радови ће бити изложени до
18. октобра.
М. М. В.

„Наследница ватре” Саре Џ. Мас
Селена је преживела смртоносна надметања – али то ју
је коштало неизрециво много. Срце јој се сломило. Сада
мора да путује у непознату
земљу и да се суочи с најмрачнијом истином о себи...
истином о свом наслеђу која
би могла занавек да јој промени живот и будућност. За
то време сурове и чудовишне
силе окупљају се на обзорју да
би покориле њен свет. Хоће
ли Селена смоћи снаге да се
бори не само против демона
у себи већ и против зла које
тек што није нахрупило?
У трећој књизи бестселер
серијала „Стаклени престо”
Сара Џ. Мас својим читаоцима поново пружа епску
фантастику стрмоглавог ритма, али и вртоглаву романсу, због чега је придобила
поклонике широм света.

Најпродаванији серијал
ауторке Саре Џ. Мас „Стаклени престо” од објављивања прве књиге наишао је на
изузетан пријем код критике и читалаца, а ускоро ће
бити екранизован и адаптиран у епску фантастичну
авантуру – ТВ серију „Queen
of Shadows”.

Два читаоца који до среде, 18. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број
1201 пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Коју књигу сте
читали више пута?”, наградићемо по једним примерком „Наследница ватре” Саре Џ. Мас. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном
броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Делфи”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Лагуна (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор мрежи и
38,64 динара у мт:с мрежи.

„ПАНЧЕВАЦ” И „ВУЛКАН ИЗДАВАШТВО” НАГРАЂУЈУ

„Имате ли петљу” Анџелe Дакворт
Ако не можемо да будемо
генијални као Ајнштајн, вреди ли студирати физику?
Ако не можемо да будемо
брзи као Болт, да ли да уопште пробамо да трчимо?
Има ли смисла да покушавамо да свирамо клавир ако
не можемо да будемо виртуозни као Моцарт?
Сви се суочавамо са ограничењима – не само у таленту него и у приликама. Покушавамо, не успевамо и
закључујемо да смо стигли до
границе својих могућности
или мењамо правац после
само неколико корака. У оба
случаја, не стигнемо онолико далеко колико смо могли.
Заборављамо да оно што
постигнемо у маратону
живота, у великој мери зависи од наше петље – од страсти и истрајности у остваривању дугорочних циљева.

Имати петљу значи корачати даље. Имати петљу значи држати се циља који има
сврху. Имати петљу значи
улагати, из дана у дан и из
године у годину, у напорну
вежбу. Имати петљу значи
пасти седам пута и устати и
осми пут.

Два читаоца који до среде, 18. октобра, у 12 сати, СМС-ом на број 1201
пошаљу најинспиративнији одговор на питање: „Које савремене писце
волите да читате?”, наградићемо по једним примерком књиге „Имате
ли петљу” Анџелe Дакворт. Најбоље одговоре ћемо објавити у наредном броју „Панчевца”, а награде се могу преузети у књижари „Вулкан”.
Правило за слање СМС-а је следеће: укуцајте КО (размак) Алнари (размак) текст поруке и пошаљите на 1201. Бруто цена СМС-а износи 39,48 динара у ВИП мрежи, 39,60 динара у Теленор
мрежи и 38,64 динара у мт:с мрежи.

НАГРАДЕ ИЗ ПРОШЛОГ БРОЈА

Даљински замените
књигом
У прошлом броју нашег листа
питали смо вас које књиге
читате пред спавање. „Панчевац” и издавачка кућа „Вулкан издаваштво” припремили
су по један примерак књиге
„Вођа и изабране сатире”
Радоја Домановића за два
наша читаоца или читатељке
који су најкреативније одговорили на то питање.
Награђени су читаоци који
су послали следеће СМС-ове:
„Пред спавање читам
искључиво хороре (тада лепше спавам), док већина становништва изгледа ’чита’ разне ’Дневнике’ и ’Парове’. Зато
нам и иде овако...” 062/2137...
„Увек нешто ново, јер сам
зависна од читања. Важно је
само да је позитивно и
надахњујуће, како бих лепше спавала и пробудила се
са осећањем да ми се претходног дана десило нешто
лепо.” 064/2803...
Награде се могу преузети
у књижари „Вулкан” у „Авив
парку”.

Издавачка кућа „Лагуна”
наградиће два аутора најкреативнијих одговора на питање шта читају радним данима. Они ће освојити по један
примерак књиге „Згажене
булке” Афинити Конар.
То издање моћи ће да у
књижари „Исидора Секулић”
у „Авив парку”, од наредног
уторка, преузму аутори следећих одговора:
„Радним данима углавном
читам и сабирам рачуне.”
064/1792...
„Читам књиге. Не читам
новине, не гледам телевизију, не бавим се туђим животима, само читам и учим.
Камо среће да и други схвате колико је то лековито и
даљински замене књигом.”
060/3380...
С добитницима ћемо контактирати наредних дана,
како бисмо њихове податке
проследили спонзорима. Нова наградна питања потражите на страницама овог броја
„Панчевца”.
Д. К.
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ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ

СВЕ РАСПРОСТРАЊЕНИЈИ БИЗНИС

Притворен осумњичени
за језиво убиство

ШТА СМЕЈУ ДА РАДЕ
ДЕТЕКТИВСКЕ АГЕНЦИЈЕ
Њиховим власницима дозвољено много
тога
Једини услов је
да они и њихови
запослени добију
лиценцу полиције

У Вишем суду у Панчеву
одређен је притвор тридесетосмогодишњем Ивану Новакову (38) из Беле Цркве због
основане сумње да је убио
Јона Мезимку (54) из тог
места. Новаков је то учинио
након што је непозван ушао
у кућу убијеног и тражио му
цигарете.
Мезимка, који је седео с
комшиницом, покушао је да
га отера из куће, али је Новаков одједном извукао нож и
убо га једанаест пута у груди.
Након тога, када је видео да
више не даје знаке живота,
покушао је да га силује, али је
од тога одустао и напао је

жену која се седела с њим. Њу
је брутално претукао и исекао
ножем, али је она, након што
је задобила више повреда,
успела крајњим напором да се
отргне и побегне.
Сестра осумњиченог изјавила је медијима да је Новаков две недеље пре убиства
претукао њу, а онда покушао
да силује њену ћерку, због
чега га је пријавила полицији. Новаков се сумњичи и за
нека друга кривична дела
која је починио током ове
године, због чега му Више
јавно тужилаштво у Панчеву припрема обједињену оптужницу.

У ЦЕНТРУ ГРАДА, 16. ОКТОБРА

Сећање на погинуле
у Хрватској

Организовање физичког обезбеђења, постављање сигурносних камера, трагање за несталима и за лицима која се после
почињених кривичних дела
крију од полиције, проналажење украдених предмета, чување одређених особа, провере
верности брачних партнера,
откривање крађа и других превара, проналажење наркотика,
као и испитивање запослених
у фирмама на полиграфу –
само су неке од активности
којима смеју да се баве детективске агенције у Србији.
Њихов рад је озваничен
усвајањем Закона о детективској делатности у Скупштини
Србије. Основна идеја аутора
тог правног акта била је да се
пословање детективских агенција одвија под сталном контролом полиције, и то тако што
ће МУП организовати обуке за
све оне који су заинтересовани
да раде као детективи и издавати лиценце како би било
потврђено да су агенције испуниле све законом предвиђене
услове.
Иако је првобитно било најављено да ће процес издавања
лиценци бити завршен до краја прошле године, он још није
окончан. Због тога се претпоставља да има око 100 регистрованих детективских аген-

Детективи могу и да тајно фотографишу
ција у Србији, али њихов тачан
број још увек није познат.
Једна од београдских агенција која се често рекламира
на „Фејсбуку” ових дана је објавила да јој је Министарство
унутрашњих послова уручило
лиценцу.
„Хвала људима из МУП-а на
томе и надамо се да ћемо
наставити нашу сарадњу на још
вишем нивоу”, писало је у обавештењу о овоме које је објављено на „Фејсбуку”.

На списку послова које обављају припадници те агенције
може се прочитати да раде дискретно и ефикасно, како за власнике приватних фирми, тако и
за обичне грађане који их ангажују. Уз послове набројане на
почетку овог текста, они помажу родитељима који сумњају да
су њихова деца жртве верских
секти или вршњачког насиља.
Детективи те агенције врше
и провере у случајевима када
су непознати власници аутомо-

била, чамаца, станова и других
некретнина, и када је немогуће ући у траг одређеним особама на основу података које о
њима имају државни органи.
Запослени у тој агенцији
помажу и власницима приватних фирми који им се обрате с
молбом да им предложе мере
за повећање безбедности, или
да провере бонитет других
фирми с којима сарађују. Занимљиво је да у реклами те детективске агенције пише да су
њени припадници оспособљени и за прислушкивање туђих
мобилних телефона, постављање прислушних уређаја у стамбеним просторијама, канцеларијама и аутомобилима, и
сталан надзор компјутера запослених у фирмама, у складу са
Уставом републике Србије, и
законском регулативом која се
односи на наведену област.
Детективи те агенције могу
бити ангажовани и за тражење
дужника и наплату дугова од
њих, контролу коришћења службених возила путем GPS уређаја, за истраживање превара
преко осигурања и још много
тога.
Законом о обављању детективске делатности предвиђено
је и да детективи, пре него што
почну да раде тај посао, добијају легитимације које морају
да покажу само на захтев полиције. У случају да прекину да
се баве тим послом, имају рок
од пет дана да их врате.
Важно је рећи да им закон
дозвољава и да, уколико то
желе, стално носе са собом
оружје. Могу да га употребе,
али само у случају самоодбране. Након тога морају доставити детаљан извештај о пуцњави свом послодавцу.

НА СВЕЧАНОСТИ ПОВОДОМ 6. ОКТОБРА

Присуствовао и представник руске амбасаде
У понедељак, 16. октобра, у
11 сати, испред споменика у
центру града на коме су
уклесана имена и презимена Панчеваца погинулих у
ратним сукобима 1991. године у Хрватској биће одржана
церемонија којом ће се обележити успомене на њих и
њихово страдање.
Организатори су градски
одбори Удружења бораца

Народноослободилачког рата
и „Српских ратних ветерана”,
као и организације ратних
војних инвалида и пензионисаних војних старешина.
На овај догађај су позвани
чланови породица погинулих, њихови пријатељи, као
и сви Панчевци који сматрају да рат у Хрватској и жртве
тог сукоба из нашег града не
смеју бити заборављени.

Последњих неколико година
свечаним церемонијама којима се обележава 6. октобар,
датум када су партизани и
црвеноармејци ослободили
Панчево 1944. године, редовно присуствују и представници Амбасаде Русије.
Та традиција је настављена
и ове године тако што је Игор
Хопрјачков, аташе руске амбасаде у Београду, најпре положио венац на споменик народним херојима у Градском
парку, а потом и на споменик

црвеноармејцима погинулим у
борбама за ослобођење Панчева, који се налази на улазу у
Војловицу. Он је дуго био запуштен, али је градска власт
недавно платила његову рестаурацију.
– Ако су наши славни преци
могли да се уједине и да се
заједнички боре против фашизма, који је био претња за цео
свет, онда ми имамо обавезу да
чувамо успомену на њихову
херојску борбу и да никад не
заборавимо жртве које су пале

НЕЗАПАМЋЕНО ДИВЉАШТВО У НАШЕМ ГРАДУ

Пронађена обешена мачка
Наш суграђанин Александар
Јовановић пронашао је обешену и претучену мачку у дворишту куће у Карађорђевој улици. Он је изјавио новинарима
да је мачка имала ожиљке и
крвне подливе по телу и да је о
томе обавестио полицију. Припадници Полицијске управе
одмах су дошли на његов позив
и обавили увиђај.
Јовановић је рекао и да сумња да је мачку обесио један од
његових комшија с којим је у
лошим односима, али да за то
нема доказе.
Нажалост, ово је други случај иживљавања наших суграђана над мачкама ове године.
Иван Курајов, председник Друштва пријатеља животиња
„Љубимци” из Панчева, 5. јуна
обавестио је локалне медије да
се тог дана у Улици Милоша
Обреновића на Тесли десио

опасан напад на напуштене животиње.
Према његовим речима,
због тога је на лице места
упућен један волонтер
удружења „Љубимци”. Он
је утврдио да је током ноћи
или раног јутра неко пуцао
на мачке из ваздушне
пушке.
„Једна од њих је одведена код ветеринара како би
јој рана била санирана, док
је друга с видљивом дијаболом која се зарила у главу била сувише уплашена
да би јој се пришло и помогло.
По процени ветеринара, на те
мачке је пуцано с веће даљине
ваздушном пушком, због чега
је срећа да нису изгубиле очи,
и није им пуцано у тело, где би
повреде биле много озбиљније”, писало је у саопштењу које
је удружење „Љубимци” пово-

дом овог догађаја доставило
медијима.
У њему је упућен позив онима који брину о нападнутим
мачкама, као и другим нашим
суграђанима да све видове злостављања животиња пријављују полицији. У том саопштењу
је писало и да се у овом случају

ради и о угрожавању
јавне безбедности и
сигурности, с обзиром
на то да је могло доћи
до повређивања деце и
људи који се крећу улицама нашег града.
Да у Панчеву има
оних који уживају у
мучењу животиња, потврдио је и један прошлогодишњи случај.
Панчевачка полиција је
почетком августа прошле године саопштила
да је поднела кривичну
пријаву против једног нашег
суграђанина који је осумњичен
за кривично дело убијање и
злостављање животиња. Њему
је тада стављено на терет да је
мучио пет паса и нанео им
више повреда, након чега их је
стрпао у џак и оставио поред
контејнера на Котежу 1.

за слободу – рекао је Хопрјачков обраћајући се окупљенима
у Градском парку.
Након тога он је посетио
просторије Градског одбора
Удружења бораца Народноослободилачког рата и разговарао с присутнима.
– Рекао нам је да је пријатно изненађен пажњом с којом
је дочекан у Панчеву и нашим
гостопримством. Позвао нас је
да се слободно обратимо руској
амбасади кад год нам је
потребна нека помоћ – изјавио
је после тог састанка Тодор
Тоша Стојановић, председник
Градског одбора Удружења
бораца Народноослободилачког рата.
Подсећамо, борбе за ослобођење Баната од немачког окупатора почеле су крајем септембра 1944. године, након
што су јединице Црвене армије заузеле Темишвар и избиле

на југословенско-румунску границу. На основу ранијег споразума Тита и Стаљина о савезништву
партизана
и
црвеноармејаца најпре је 1.
октобра ослобођена Бела
Црква, а потом су ослобођени
и Вршац (2. октобра), Ковин (3.
октобра) и на крају Панчево (6.
октобра).
Удружење бораца НОР-а
наставља обележавање 6. октобра као дана ослобођења Панчева, јер његови чланови сматрају да је одлука ранијих
градских власти да се прекине
с том традицијом била неоправдана и погрешна.

Страну припремио

Михајло
Глигорић
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И НАШИ СУГРАЂАНИ УЧЕСТВОВАЛИ У ВЕЛИКОМ СПЕКТАКЛУ

МОЗАИК ЗА ГИНИСА И ПОМОЋ ДЕЦИ
На новосадском тргу
послагано близу
милион чепова
Акција и код нас даје
резултате: троје
малишана већ добило
помагала
Све услове за Гинисов рекорд
испунио је тим под називом
„Чепом до осмеха” тако што је
30. септембра на Тргу ослобођења у Новом Саду направио
највећи мозаик на свету од
900.000 пластичних чепова,
којима је био покривен 621 квадратни метар.
Сви постављени критеријуми су испуњени, а на комисији
је да одреди да ли је све прошло како треба и формално
призна резултат.
Помоћ стигла у Јабуку,
Качарево и Панчево
Већ сада је то само по себи подвиг, за шта је заслужно триста
волонтера, међу којима су се
нашли и Панчевци Дамјан Аџић,
Огњен и Вања Чекеревац, Милица Бонин, Весна Чекеревац и
Борка Лазић Аџић, координатор
Еколошко-хуманитарне организације „Чепом до осмеха” за
Јужнобанатски округ.

То удру же ње већ више од
пет година сакупља чепове од
тврде пластике, које дистрибуира на рециклажу и од тако
добијеног новца купује помага ла за децу са смет ња ма у
развоју у целој Србији. Колико та акција има изузетан ефекат, гово ри и пода так да је
досад збринуто осамнаесторо
деце, а од тога троје с територи је гра да Пан че ва: Алек са
Дракулић из Качарева добио
је дечја инвалидска колица, а
Давид Ваневски из Јабуке –
електромоторна, док је Николи

Вуке ли ћу из Пан че ва наба вљен медицински аспиратор
на струју.
– Наш град се придружио
акцији пре нешто више од три
године и до сада је на територији општине постављено преко 30 кутија за сакупљање
чепова, а одзив грађана је више
него задовољавајући. Циљеви
су нам ширење свести о очувању животне средине, важности
рециклирања, као и развијање
солидарности и емпатије код
људи, пре свега деце, која су
најактивнија у сакупљању

чепова – рекла је Борка Лазић
Аџић.
И „Етно-кутак” обарао
рекорд
У акцији већ дуго учествују и
жене из качаревачког „Етно-кутка”, које успешно сарађују
с поменутим хуманитарним
удружењем у вези са сакупљањем и продајом чепова и обезбеђивањем помагала деци којој
су она потребна.
Према речима њихове председнице Зоре Чубрић, то ангажовање је већ дало опипљив
резултат.
– Захваљујући напорима чланицa „Етно-кутка” и других суграђана који су се укључили у ову
акцију и, наравно, хуманитарном
удружењу „Чепом до осмеха”,
дечак из Основне школе „Жарко
Зрењанин” Алекса Дракулић
добио је колица која ће му омогућити да лакше обавља свакодневне обавезе. Као и раније у сличним ситуацијама, одазвале смо се
и акцији склапања мозаика за
Гиниса, а претходно смо сортирале чепове и однеле их у Нови
Сад. Задовољство нам је и част да
смо биле део великог спектакла и
дале мали допринос. То ће нам
бити и додатни стимуланс да
наставимо да учествујемо и у другим хуманитарним акцијама –
истакла је Зора Чубрић.

У ЈАБУЦИ, ПОВОДОМ ВЕЛИКОГ МАКЕДОНСКОГ ПРАЗНИКА

Цвеће у част бораца за слободу
Поводом Дана устанка наро да Маке до ни је у Дру гом
свет ском рату у Јабу ци је у
сре ду, 11. окто бра, више
деле га ци ја поло жи ло вен це
на спомен-бисту Гоце Делчева. То су учи ни ли пред ставници Амбасаде Македоније у
Срби ји, које је пред во дио
заме ник амба са дор ке Бојан
Ђор ђев, затим у име сво јих
институција: председник Националног савета македонске
наци о нал не мањи не Бор че

ДОЛОВЦИ ОБЕЛЕЖИЛИ ДАН
ОСЛОБОЂЕЊА
Доловачко удружење бораца свих
ратова из 20. века обележило је и ове
године 4. октобар – дан када је 1944.
године то место ослобођено у Другом
светском рату.
Поменута организација је у среду,
4. октобра, најпре уприличила комеморативни скуп, када је њен председник Никола Брзован евоцирао
успомене из ратног доба и одао
пошту страдалима.
Након тога је положен венац на
спомен-плочу испред Дома културе.

Велич ков ски, први човек
јабуч ке месне скуп шти не
Сло бо дан Илић, дирек тор
Основ не шко ле „Гоце Дел чев” Милосав Уро шевић, као
и Удру же ње „Илин ден” из
Јабу ке и Македонска странка Срби је.
Сви они одржали су пригодне говоре када је, поред осталог, речено да је тог датума тек
формирана партизанска јединица управо под називом „Гоце
Делчев” извела први организовани напад на окупационе силе
бугарске и италијанске војске
у Прилепу.
– Цвеће смо положили не
само у част сећања на поменуте борце већ и на све оне
који су војевали за слободу у
ранијим периодима, то јест у
Првом светском рату и за време Отоманске империје. Када
је реч о данашњем обележава њу, уз захвал ност сви ма
који су поло жи ли вен це,
посебно бих истакао залагање
јабучке образовне установе да
уви ди зна чај обе ле жа ва ња
празника националних заједница у Панчеву, као и то што
су ученици те школе увеличали скуп – нагласио је Величковски.

Месне актуелности
Банатски Брестовац: Радници ЈКП-а „Комбрест”, по
налогу Месне заједнице, уређивали су централни плато

тако што су украшавали жардињере и фарбали бетонске
клупе, на које су потом постављали нове даске за седење.
У току је израда пројеката за
изградњу паркинга код школе и фудбалског игралишта.
Банатско Ново Село: ЈП
„Урбанизам” пролонгирао је
за 20. октобар отварање понуда по јавној набавци за изградњу капеле. Изложба цртежа,
скулптура и слика на платну
нацртаних спрејом аутора
Жељка Боговца отворена је у
четвртак, 5. октобра, у галерији Дома културе.
Долово: Локално удружење
бораца свих ратова из 20. века
обележило је и ове године 4.
октобар – дан када је 1944.
године село ослобођено у
Другом светском рату. Ученици основне школе приредили
су разноврстан програм од 2.
до 6. октобра поводом Дечје
недеље. ИТ менаџер и програмер Душан Павлов представио је деци узраста од 12 до
16 година основе креирања и
дизајнирања статичких веб-сајтова у суботу, 7. октобра,
у Дому културе.
Глогоњ: Месна заједница је у
четвртак, 12. октобра, отварала понудe по јавним набавкама за израду тротоара око зграде и паркинга испред поште.
Тог дана је због радова на мрежи дошло до краткотрајног
поремећаја у испоруци природног гаса. Књига афоризама
Зорана Т. Поповића „Кад порастем, бићу велики” биће представљена у среду, 18. октобра,

у 12 сати, у Дому културе.
Удружење повртара обавља
последње припреме за организацију манифестације „Глогоњска јесен”, која ће бити одржана 29. октобра.
Иваново: На ванредној скупштини Удружења банатских
Бугара „Иваново–Банат”, одржаној у недељу, 8. октобра,
усвојена је оставка председнице Бојане Чокан, а на њено
место изабран је Аугустин
Калапиш.
Јабука: Настављени су радови на изградњи фекалне канализације у вредности од двадесет пет милиона динара.
Градска вода на располагању
је корисницима и потпуно је
бактериолошки исправна за
пиће. Поводом Дана устанка
народа Македоније у Другом
светском рату у среду, 11.
октобра, положен је венац
испред бисте Гоце Делчева.
Качарево: По налогу Месне
заједнице крпљене су ударне
рупе на коловозима. КУД
„Вељко Влаховић” приредиће вече фолклораша у петак,
13. октобра, од 19 сати, у сали
„Гранд”. Дом културе обавља
последње припреме за Фестивал хумора и сатире „Жаока”, који ће бити одржан
последњег викенда у октобру.
Омољица: Професори Универзитета лепих уметности у Каиру Ова Јосеф и Адел Абдел Рахман изложиће своје фотографије у уторак, 17. октобра,
од 18.30, у галерији Дома културе. Школа је, као и сваке године, обележила Дечју недељу.
Старчево: При самом крају су
радови на реконструкцији
пијаце. Изложба слика Наде
Оњин Жужић отворена је
четвртак, 5. октобра, у галерији „Боем”. Књига афоризама Зорана Т. Поповића „Кад
порастем, бићу велики” представљена је у понедељак, 9.
октобра, у Дому културе. Ди-џеј Гуле наступиће у петак, 13.
октобра, од 21 сат, у ККК-у.

ОТВОРЕНА ПРВА ИЗЛОЖБА ЖЕЉКА БОГОВЦА

Упорност сећања

УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА „СУНЦОКРЕТ” ПОНОВО У АКЦИЈИ

Ускоро „Омоцикл”
Једно од најактивнијих удружења младих у околини
сасвим сигурно је омољички
„Сунцокрет”. Његови креативни чланови нимало не мирују,
већ увелико раде на остварењу још једне од врцавих идеја
којом ће оплеменити своју
средину.
Они већ неколико месеци
уређују зграду добијену на
коришћење од Дома културе, а
у којој је некад био кафић
„Дукс”. У том простору, названом „Омоцикл”, требало би да,

Страну припремио

Јордан
Филиповић

поред младих из самог места,
обитују и бројни бициклисти
који током топлијих дана промичу кроз ове крајеве, куда
пролази међународна стаза
„Еуровело 6”. Ови авантуристи
би ту свраћали како би предах-

нули и дружили се са срдачним домаћинима.
Посебна драж будућег окупљалишта младих и путника
намерника биће намештај
направљен рециклажом старих
делова двоточкаша на педале,

па ће, рецимо, гости моћи да
седе на столицама од точкова
бицикла или да стављају чаше
на подметаче од зупчаника.
Поред финансијске подршке
фондације „Траг” и Града Панчева и учешћа многих локалних институција, попут Дома
културе, Месне заједнице, школе, комуналног предузећа, као
и спортских и разних других
организација, у том вишемесечном послу члановима удружења „Сунцокрет” помаже и велики број појединаца, пре свега
мајстора из места и околине.
Према њиховим проценама,
завршетак реновирања очекује
се средином новембра, па сви
који могу да допринесу реализацији овог пројекта, још увек
су и те како добродошли.

Изложба радова Жељка Боговца отворена је у четвртак,
5. октобра, у галерији новосељанског Дома културе.
Након што је директор те
установе Сорин Бољанац дао
основне уводне напомене о
уметнику, неколико десетина
гостију могло је да ужива у
цртежима, скулптурама и
сликама на платну урађених
спрејом.
Млади Новосељанин је још
од малих ногу показао интересовање и таленат за ликовну уметност и естетику. У свом
раду најчешће користи савремене методе, премда његово
поље деловања иде и ка цртежу,

обради дрвета, писању... Намера му је да гледаоце врати у
прошлост, а с тим у вези идеју
водиљу коју користи приликом стварања најчешће назива „упорношћу сећања”.
Прву самосталну изложбу
радова двадесетосмогодишњег
Боговца и наредних дана обишли су многи Новосељани,
пре свега они млади, као и
ученици основне школе.
И једна занимљивост: из
галерије се повремено зачује
и звук акустичне гитаре, што
не треба да чуди будући да се
поменути уметник солидно
служи тим жичаним инструментом.
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КУЛТУРА
ДЕЧЈА НЕДЕЉА

Културни телекс

КЛУПА ЗА МАШТАЊЕ
ПО ИДЕЈИ НАЈМЛАЂИХ

Музика
Петак, 13. октобар, 21 сат, дворана „Аполо”: џез концерт
„From San Diego to Apolo”. Наступају Микан Златковић и
његов трио.
Субота, 14. октобар, 20 сати, дворана „Аполо”: концерт групе „Репетитор”. Гости: „Визељ” и „Клотљуди”.

Представе
Понедељак, 16. октобар, 19.30, сцена Културног центра:
позоришна представа „Производ” Марка Рејвенхила, ауторски пројекат Ивана Томића.

Изложбе
Понедељак, 16. октобар, 19 сати, Градска библиотека: изложба ликовних радова групе „Стојан Трумић”.
Уторак, 17. октобар, 19 сати, Галерија савремене уметности:
изложба слика „Поступак за тетовирање властитог ткива”
Перице Донкова.

Тематски програм
Петак, 13. октобар, 19 сати, Градска библиотека: циклус
предавања и радионице асертивне комуникације „Живети
сада и овде”. Предавач: Бранимир Матијевић, психолог.
Недеља, 15. октобар, 19 сати, Градска библиотека: промоција збирке сабраних песама Божидара М. Глоговца „Пасош
за небо”.
Уторак, 17. октобар, 18 сати, Градска библиотека: представљање књиге Слободана Вукадиновића „Мора да сам сила нека”.
Среда, 18. октобар, 19 сати, Градска библиотека: представљање књиге Живорада Ајдачића „Културна политика у
транзицији”.
Четвртак, 19. октобар, 19.30, Градска библиотека: промоција
нове књиге – романа Драгана Брујића „Један дан на крају света”.

МОЈ

избор МОЈ
Атлантида

Др Срђан Цветковић, виши
научни сарадник на Институту
за савремену историју
ФИЛМ: „Мисија”, чија се
радња одвија у 18. веку, кад
језуитски мисионари у Јужној
Америци успостављају мисије независне од шпанске власти како би домороце превели у хришћанство. У центру
приче је шпански језуитски
свештеник, отац Габријел
(Џереми Ајронс), који долази у јужноамеричку џунглу
како би покренуо мисију и
преобратио локалне Индијанце (Гварани) у хришћанство.
Придружује му се некадашњи
португалски
плаћеник
Родриго Мендоза (Роберт де
Ниро), који види језуитску
мисију као уточиште и место
искупљења због убиства свог
брата. Мисија, која је била
под шпанском заштитом,
предата је Португалцима, а
Ватикан је наредио језуитима да се повуку с територије
изнад водопада. Мендоза и
Габријел се, међутим, одмећу од цркве и покушавају да
одбране домородачку заједницу коју су христијанизовали од окрутних португалских
колонизатора (који покушавају да их поробе и униште).
Габријел то чини ненасилним
методама, а Мендоза својим
војничким вештинама. Сјајан
филм о борби за принципе и
несебичној жртви за идеале
против силе, корупције и
неправде, који носи дубоку и
људску и хришћанску поруку. Дилеме: ненасилне методе борбе, повлађивање хришћанским идеалима или
отворени и оружани рат?
Верност цркви и ауторитету
или сопственим принципима
и идеалима? Оно што краси
филм, поред сјајне приче,
јесте и предивна музика
(Енио Мориконе), која је и
сама постала велики хит у
сфери филмске музике. Ту су
и изузетно узбудљиве сцене и
егзотичне фотографије природе које остављају без даха…
КЊИГА „Атлантида” Борислава Пекића је узбудљива
метафорична историја о вечном рату између људи и
андроида, о људима као

бићима од емоција и разума
и човеколиких андроида –
вечних властодржаца од
моћи који људску расу вековима тлаче и држе у лудницама и затворима. „Још од
прапостојања, још од зоре
човечанства, води се на овој
планети најпресуднији и најкрвавији грађански рат који
од ових споредних, секундарних, неважних, нико и не
примећује. То је рат између
људи и андроида. У ’Атлантиди’ ћу елиминисати све
елементе фабуле и бавити се
искључиво својим схватањем
да је ова наша цивилизација
већ хиљадама година метафорично – андроидска.”
МУЗИКА: Легендарна рок
група „Азра” и харизматични
и ненадмашни кантаутор
Џони Штулић, најбољи текстописац и један од првака
ангажоване поезије у бившој
Југославији. Албум „Равно до
дна” доноси прегршт квалитетних песама и текстова.
Наравно, ако имате живаца
да се удубите и ако пребродите само на први слух крештав
Штулићев глас. Џони у својим песмама, поред љубавних
тема, већ тада храбро удара
на непријатеље слободе, моћнике и тоталитарни поредак
(нарочито песме „Недељни
коментар”, „Камо даље, рођаче?”, „Слобода”…). Штулићева поезија и израз имају, уз
снажну емотивност и дубоку
мисаоност, и наглашен вапај
за слободом и акцијом, по
чему су његове песме остале
готово јединствене у целом
иначе квалитетном музичком
новом таласу који је запљуснуо Југославију почетком
осамдесетих.

Петак, 13. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Уручене награде
„Муњевити
Кринфолион 2017”

Овом приликом наступила
су деца из хора „Вокал кидс”,
који води Јелене Цветић Дангубић, а одржана је и вајарска
радионица за децу, коју су
водили предавачи из школе
„ДивАрт” из Београда.
У четвртак, 5. октобра, било
је организовано дружење за
малишане на Дечјем одељењу

Премијера филмова
„Уклето позориште”
и „Чудни Флипи
и Мишко”
Претходну недељу у граду обележила су бројна дешавања
посвећена деци, која су била
организована у оквиру „Дечје
недеље”. Све установе културе
имале су разне активности у
којима су учествовали наши
најмлађи суграђани.
У среду, 4. октобра, у Народној башти, представници Културног центра Панчева и удружења БУДИ доделили су
награде најуспешнијим сарадницима и партнерима у области
дечјег стваралаштва и стваралаштва за децу у текућој години.
Награде под називом „Муњевити Кринфолион 2017” додељене су у три области: педагошки
рад, екологија и допринос дечјем стваралаштву и стваралаштву за децу. Добитник награде „Муњевити Кринфолион” у
области педагошког рада с
децом је Мирко Трубарац, оснивач и уметнички директор
фестивала јефтиних играчака
СПОЈИ, а добитница награде у
области екологије је Гордана
Влајић. Почасну награду за
допринос дечјем стваралаштву
добио је директор ЈКП-а „Зеленило” Данило Бјелица, јер је то
јавно предузеће, на чијем је он
челу, успело да једну предивну
дечју идеју спроведе у дело. У
питању је „Клупа за маштање”,
представљена овом приликом,
а осмислили су је Филип Јанковић и Јана Дапчевић, полазници Мале школе уметности
„ДивАрт” из Београда, који су за
макету клупе освојили гран-при
БУДИ-ја прошле године. Клупа
у облику рибе налази се у близини павиљона у Народној
башти.

Књиге за децу и младе треба да
имају отворена врата – рекла
је Јасминка Петровић.
У поподневним сатима у
Културном центру су премијерно приказани филмови који
су настали на радионици „Мали филм” у оквиру „Панчево
филм фестивала”. Радионицу су
организовали „Филмкултура”,

Поред конкретног снимања,
деца су првог дана учествовала у радионици и учила како
се праве филмови.
– Првог дана смо учили шта
је то кадар, како изгледа снимање. Једно је радити, а друго
причати о томе. Међутим, свега смо се сетили на снимању –
рекла је Дрина Опачић (11),

Скулптура у облику рибе у Народној башти
Градске библиотеке, под називом „Читам ти причу”, а у
петак, 6. октобра, деца и тинејџери дружили су се с нашом
најпознатијом списатељицом
за децу Јасминком Петровић.
Она је у преподневним сатима млађим основцима представила књигу „Хоћу кући” на
сцени Културног центра, а гимназијалци су имали прилику да
чују нешто више о њеној најновијој књизи „Све је у реду”,
која је писана за њихов узраст.
– Писци који пишу за децу
имају обавезу да својим младим читаоцима дају шансу.

ПАФФ и удружење БУДИ, а
том приликом деца су направила два филма: „Уклето позориште” (аутори – деца узраста
од 10 до 14 година) и „Чудни
Флипи и Мишко” (аутори –
деца узраста од шест до десет
година).
– Било нам је занимљиво на
снимању, посебно када смо
глумили неке сцене у којима је
требало да будемо озбиљни. То
је било тешко, јер смо се стално шалили – рекла је Марија
Стојшић (11), једна од глумица у филму „Уклето позориште”.

глумица из филма „Уклето
позориште”.
У субо ту, 7. окто бра, у дво ра ни Кул тур ног цен тра оди гра на је пред ста ва „Принц
од белог лука”. Уло ге су
тума чи ли Нико ли на Бог да но вић, Рале Бабић и Мати ја
Ристић.
Позивају се најмлађи суграђани да током октобра направе фотографије на „Клупи за
маштање” у Народној башти и
пошаљу их на имејл адресу
budifestival@gmail.com. За оне
најмаштовитије организатори
су припремили награде.

ДВАДЕСЕТ ГОДИНА ПАНЧЕВАЧКОГ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛА

Почела продаја карата
Јубиларан, двадесети „Панчевачки џез фестивал” биће одржан од 2. до 5. новембра у Културном центру Панчева. У
оквиру главног фестивалског
програма наступиће звезде светског, европског и домаћег џеза,
међу којима и Joe Lovano, Tim
Bern, Avishai Cohen, China Moses
и други.

Џез фестивал ће отворити
„Tim Berne’s Snakeoil” (САД),
„Joe Lovano Classic Quartet”
(САД/Бугарска) и „Canarro”
(Мађарска). У петак, 3. новембра, своју музику ће представити Владимир Николов /
Срђан Ивановић „Undectet:
Artistry In Broken Rhythm”
(Аустрија/Бугарска/Холандија/

Македонија/Србија) и „Avishai
Cohen Quartet” (Израел), а у
суботу ће свирати „Fish In Oil”
(Србија) и China Moses (САД /
Велика Британија / Литванија). Последњег дана наступиће
„Daniel Erdmann’s Velvet Revolution” (Немачка/САД) и
„Ambrose Akinmusire Quartet”
(САД).

Карте се продају на благајни Културног центра Панчева,
по цени од 600 динара за један
дан и 2.000 динара за комплет
улазница за четири дана. Купци првих педесет комплета
карата на поклон добијају
мајицу с логотипом фестивала. Телефон за резервације
карата је 013/440-944.

ИЗЛОЖБА У ГАЛЕРИЈИ

МЕЂУНАРОДНИ КОНКУРС ЗА КАРИКАТУРУ

Цртежи
Стевана Маркуша

Никола Драгаш награђен
у Темишвару

У Галерији савремене уметности
у уторак, 3. октобра, отворена је
изложба цртежа Стевана Маркуша под називом „Мрачно пошто-

вање за ствари које долазе”. На
изложби је представљено педесетак радова у техници оловка на
папиру који су настали у перио-

ду од 2015. до 2017. године.
Стеван Маркуш је рођен у
Београду. Дипломирао је на
Факултету ликовних уметности
у Београду, одсек сликарство.
Излагао је на више самосталних
изложби у земљи и иностранству. Добитник је неколико
награда за сликарство и графику. Маркуш је заједно са Урошем Ђурићем средином деведесетих основао уметничку групу
„Аутономисти”, која се залагала
за нову фигуративну уметност,
инспирисану стрипом, филмом
и рекламним дизајном.
Познат је као и аутор многих CD омота српских андерграунд бендова. Живи и ради у
Панчеву.

Пан че вач ки илу стра тор и
кари ка ту ри ста Нико ла Дра гаш осво јио је треће место за
најбо љу карикатуру на међуна род ном кон кур су који су
летос рас пи са ли покре та чи
Фести ва ла хумо ра и сати ре
„Лало шки шешир” и Савез
Срба у Руму ни ји, а тема је
била „Гроф Дракула први пут
међу Србима”. На конкурс су
се пријавила двадесет четири ауто ра са четр де сет два
цртежа.
Прво место су освојили
Горан Ћеличанин и Милета
Милорадовић, а друго место је
припало Зорану Михајловићу.
Похвалницу је добио Александар Петрикановић.

Награде ће бити уручене на
петом Фестивалу хумора и
сатире „Лалошки шешир”, 21.
октобра, у Темишвару.

Страну припремила

Мирјана Марић
Величковић

Петак, 13. октобар 2017.

ВОЗИЛА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ голф 6.
063/892-08-35.
(247310)
АУДИ караван 2003,
очуван, хитно, 3.400
евра. 060/575-07-39.
(248979)
ПРОДАЈЕМ рено 11
ГТХ, 1988, нерегистрован, цена
по договору. Тел.
063/741-45-39.
(249051)
ОПЕЛ астра у одличном стању, 2005. годиште, 1.4, 66 кв,
плин брц-атест.
064/171-47-50.
(249001)
ПРОДАЈЕМ опел кадет 1987. годиште,
регистрован до
марта 2018. Тел.
060/663-89-20.
(249101)
ПУНТО 2009, 51.000
км, гас, кука, гаражиран, као нов.
064/243-87-20.
(249136)
ПУНТО 1.2, 2001, 3 в,
металик плав, власник, одличан, гаражиран. 064/142-5593. (249152)
КАМИОН мала застава, 1984. годиште,
урађена генерална,
регистрован, вози Б,
повољно. 064/176-9185. (249168)
ПРОДАЈЕМ југо 65,
2002. годиште и рено
21, 1993. годиште,
без улагања, може замена. Тел. 063/430454. (249258)
ПЕЖО 306, 1.9 Д,
2001, алу фелне, музика, итд, 1.650 евра.
060/717-12-55.
(249235)
ПЕЖО 407, 2.0 ,
2005. годиште, регистрован, лимузина,
први власник, сва
опрема, црн, алу
фелне. 061/671-1008. (249248)

ПАСАТ Б 5, бео, караван, 1999. 064/14924-70. (249292)
ВЕКТРА 1.8, 2001. годиште, у одличном
стању. 063/811-18-52.
(249291)
СТИЛО 1.9, дизел,
2003. троја врата, у
првој боји, фул опрема, на име. 064/13036-02. (149278)
ПУНТО 1.2, 8 В, 2008,
петора врата, атестиран секвент плин.
064/130-36-02.
(149278)
ГРАНДЕ пунто 1.3,
мултиџет, дизел,
2006, петора врата,
фул опрема, власник.
064/130-36-02.
(249278)

ОГЛАСИ

ПРОДАЈЕМ сијеру,
одлично стање, регистрован, бојлер, старинска витрина, писаћи сто. 064/154-2582. (249314
РЕНО 4, 1989. годиште, 300 евра, форд
ескорт, 1300, бензин,
регистрован до 30. X
2017, 600 евра.
060/345-32-11.
(249305)
ФОРД ескорт 1991.
годиште, бензин-гас,
регистрован.
063/723-85-39.
(249304)
ВОЗИЛА
ПОТРАЖЊА

НАЈПОВОЉНИЈИ откуп свих врста возила, катализатора,
продаја делова, долазим на адресу.
069/203-00-44,
066/409-991. (28641)
ОТКУП возила, алата,
гвожђа, остало, продаја делова, долазим
на адресу. 063/78282-69, 061/211-59-15.
(248641)

ТРАКТОР ИМТ 5106
и адаптер змај греда.
063/892-12-08.
(249273)
ГАРАЖЕ

ИЗДАЈЕМ гаражу на
Котежу 1.
069/409-83-42.
(249027)
АПАРАТИ

КИНО-ФИЛМОВЕ 8
мм, 16 мм и све врсте
видео касета квалитетно преснимавам
на ДВД. 343-563,
063/288-278.
(249067)
ВЕШ-МАШИНА и половни делови од вешмашина. Тел.
013/252-05-10,
063/703-76-07.
(249164)
СЕРВИС телевизора,
дигиталних рисивера,
монитора, даљинских. „Плус”, Д. Туцовића 28. 353-463.
(249327)
КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ ауди 80
јаје, нерегистрован,
1986. годиште, плин,
300 евра. 064/230-5221. (2149274)
ПЕЖО 307, 2.0 ХДИ,
2004. годиште, 5 В, 5
Б, одличан.
064/132-93-96.
(249319)
ГОЛФ 3 тд, 1997. годиште, 830 евра, хитно. 062/856-64-94.
(249318)

КУПУЈЕМ аутомобиле
у било ком стању, 90
до 800 евра. 063/89208-25, 064/230-52-21.
(249274)
МАШИНЕ

ПРОДАЈЕМ пнеуматску сејалицу за кукуруз. 064/523-28-32.
(249028)
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ПРОДАЈЕМ: дрвена
улазна врата, прозоре, тросед на расклапање повољно.
064/217-49-70 (СМС)
ЋУРКЕ на продају.
064/125-27-06.
(СМС)
ПРАСИЋИ и балирана детелина на продају. Мића, 064/30328-68 (СМС)
БАГРЕМОВА и церова дрва на продају.
060/603-32-32.
(248002)
ТВРДО дрво, преостало, превоз бесплатан. 065/640-31-49.
(246601)
СВЕ врсте огревног
дрвета. Мерење код
вас кући. 065/501-5651. (246600)
БУКВА и брикет у џаковима, продајем,
достава. 063/267-328.
(248386)
АЛУМИНИЈУМСКЕ
ограде и гелендери,
АЛУ и ПВЦ столарија.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(248574)
ПРОДАЈЕМ веш-машину горење и машину за судове.
063/892-08-35.
(248783)
ДВА гробна места,
Старо православном
гробље, код капеле.
Тел. 063/856-48-38.
(248984)
ПРОДАЈЕМ креку и
грејалицу на бутан.
063/822-04-11.
(248777)
ПРОДАЈЕМ дрвени
сто за масажу и необарок кревет у дуборезу.
063/837-48-34.
(248990)

ГРЕЈАЛИЦЕ, сточићи,
компјутерски столови, каблови, кристал,
нерц, цептер, кухиња.
065/353-07-57.
(248999)
КРУЊАЧ-ПРЕКРУПАЧ, 150 евра, инвалидска колица 50
евра. 626-437 и 332493. (249009)
ПРОДАЈЕМ комплетно ремонтоване ТА
пећи свих кв и произвођача, достава, монтажа гратис. Вршимо
замену и ремонт ТА
пећи, велики избор.
Гаранција, повољно.
061/641-30-36. (р)
ТОПЛОТНЕ пумпе од
1.950 евра, понуда
инвентарских модела,
гаранција.
062/118-26-81.
(249048)

ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи и достава, монтажа, гаранција, повољно.
063/898-00-82. (249)
ПРОДАЈЕМ алуминијумска врата са стаклом, повољно.
064/122-69-78.
(249086)
ПРОДАЈЕМ азбестну
цев, фи 110, 3 м.
064/144-37-65.
(249078)
ПРОДАЈЕМ дечји
креветац у одличном
стању, цена 5.000 динара. 066/050-589.
(249073)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи од 2 до
6 кв, достава, монтажа, гаранција. 335930, 064/366-57-87.
(249109)

ШПОРЕТ смедеревац
9, врло мало коришћен, цена 12.000.
064/386-98-76.
(249113)
НА ПРОДАЈУ
кукуруз.
064/916-60-18.
(249115)
ПРОДАЈЕМ тучане
радијаторе и шпорет
на дрва, некоришћен.
064/040-82-721.
(149141)
ПРОДАЈЕМ две исте
каљеве пећи, договор. 345-534,
064/246-05-71.
(249162)
СМЕДЕРЕВАЦ 9,
на продају,
очуван, коришћен
две зиме. Тел.
060/322-78-01.
(249173)
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КУПОПРОДАЈА
ПОНУДА

ДМБ бензински мотор за мешалицу,
пумпа за наводњавање, моторна тестера
томос. 060/322-7801. (249173)
ПРОДАЈЕМ стару циглу, бибер цреп, стару
грађу, турску калдрму. 064/370-79-47.
(249182)

ПРОДАЈЕМ очувану
масивну угаону гарнитуру.
062/885-43-20.
(249270)
ПРОДАЈЕМ два балконска прозора са
вратима и кауч.
064/172-90-92.
(249285)

ФИТНЕС справа
елиптик тренажер,
алуминијумска двокрилна врата, ТВ самсунг, пећ на гас са
чунковима, сукња од
јагњеће коже.
013/352-114.
(249192)

ПРОДАЈЕМ судоперу
и остале кухињске
елементе. 061/63169-21, 013/371-568.
(249286)
НОВА алфа терм 20,
пећ за етажно грејање, грејна површина
150 м2, 23 кв.
062/198-58-05.
(249287)
ПРОЗОР дрвени 140
х 180, очуван са ПВЦ
ролетном, комплет.
064/149-24-70.
(249292)
ПРОДАЈЕМ куниће
приплодне, уређене
за јело. 065/335-3811.(24926)
ПРОДАЈЕМ камин алфа врање, 20.000. године. 063/386-431.
(249276)
ПРОДАЈЕМ орман
црни, за дневни боравак, 2,40 цм. Тел.
063/812-06-89.
(249275)
ПРОДАЈЕМ смедеревац, деветка, десни,
50 евра. Тел. 331-760.
(249330)

ПРОДАЈЕМ стари бибер цреп. 060/131-8166. (249215)

КУПОПРОДАЈА
ПОТРАЖЊА

ПРОДАЈЕМ моторну
пумпу томос, замрзивач 410 литара, магацинску вагу. Тел.
061/195-19-10.
(249208)
ПРОДАЈЕМ прасиће и
јагањце. 060/322-4742. 249218)
ФРИЖИДЕР 180 л –
200 л – 215 л – 240 л,
електрични шпорет,
веш-машине фаворит, мања канди,
шпорет, плин-струјагас, орман, угаона
гарнитура, двосед,
тросед, фотеља, собни сточићи, тепих.
Тел. 063/861-82-66.
(249242)

КУПУЈЕМ старо гвожђе, фрижидере, замрзиваче, веш-машине. 064/158-44-10,
063/101-11-47.
(248321)
КУПУЈЕМ полован намештај, старо перје,
плинске боце и све
друго.
066/900-79-04.
(248991)
КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи
свих кв, долазак одмах, добро плаћам.
061/641-30-36.
(249011)

ПРОДАЈЕМ ТА пећ 2
кв, фрижидер, вертикални замрзивач,
веш-машину.
013/346-790,
064/129-73-60.
(249263)

КУПУЈЕМ фрижидере,
замрзиваче,
старо гвожђе,
веш-машине .
064/15844-10,
063/101-11-47.
(249049)

ОГЛАСИ

КУПУЈЕМ исправне и
неисправне ТА пећи,
долазак. 062/148-4994. (249061)
КУПУЈЕМ ТА пећи,
исправност није битна. 063/705-18-18,
335-974. (249109)
КУПУЈЕМ ТА пећи
свих величина.
064/366-57-87.
(249109)
КУПУЈЕМ: перје, старински намештај, сатове, слике, стари новац, пенкала, фигуре,
стару бижутерију,
старо покућство. 335930, 063/705-18-18,
335-974. (249109)
КУПУЈЕМ значке, медаље, ордење, новац,
сатове, пенкала. Тел.
013/313-458,
063/199-60-36,
064/481-14-77.
(249084)
КУПУЈЕМО гвожђе,
бакар, месинг, алуминијум, олово, веш-машине, замрзиваче, телевизоре. 061/32177-93. (249246)
КУПУЈЕМО обојене
метале, гвожђе, акумулаторе, олово, вешмашине, замрзиваче,
телевизоре. 061/20626-24. (249246)
КУПУЈЕМ гвожђе,
алуминијум, веш-машине, замрзиваче,
фрижидере, телевизоре, телевизоре и
остали отпад.
061/322-04-94.
(249246)
КУПУЈЕМО гвожђе,
акумулаторе, алуминијум, веш-машине,
замрзиваче, телевизоре и све остало.
064/484-13-76.
(249246)
КУПУЈЕМ исправне,
неисправне ТА пећи
свих величина.
065/339-44-48.
(249271)
ПРОДАЈЕМ ремонтоване ТА пећи, достава/монтажа, годину
дана гаранција.
065/339-44-48.
(249271)
КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

ПРОДАЈЕМ њиву 4
ланца, друга дуж,
близу Института „Тамиш”. Тел.063/78156-05 (СМС)
ПРОДАЈЕМ плац, Рибарска,10 ари, власник. Тел. 063/606270 (СМС)
ПРОДАЈЕМ плац површине 15 ари у
Омољици, Бањски
просек. 064/163-2360 (СМС)
ПРОДАЈЕМ плац на
ободу Београда, Кумодраж, ексклузивна
локација, 7 ари х
6.000 евра. Може договор. 064/572-32-19.
(248268)
ПОТРЕБНА кућа,
центар, плац најмање
3.5 ара. (238), „Тесла
некретнине, 064/66889-15. (248539)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

marketing@pancevac-online.rs

КУЋА у Качареву, 170
м2, одмах усељива.
Цена договор.
013/601-472.
(248395)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Цара Лазара.
061/252-89-96.
(247958)
ПРОДАЈЕ се кућа у
Иванову. Тел.
062/415-359.
(246742)
У СКОРЕНОВЦУ кућа
са парцелом, продаје
се, 35.000. Назвати,
064/366-92-92.
(248612)
ПРОДАЈЕМ кућу у
Старчеву, новија
градња, на 12 ари
плаца. 064/190-34-49.
(248980)
КУЋА на продају у
Војловици. Тел.
064/084-21-62.
(249019)
КУЋА, нова Миса, 9 х
12, спратна, завршни
радови, брзо усељива.
064/221-36-12.
(249023)
ХИТНО продајем кућу у Долову на 29
ари. 371-274,
064/176-88-52. (249)
ДЕБЕЉАЧА, 130 м2,
7.5 ари, продајем/мењам за панчевачки
стан. 064/928-89-68.
(249000)
БАВАНИШТАНАЦ,
викендица, 30 ари до
асфалта, трофазна,
бунар, воће. 064/49300-47. (249016)
ПРОДАЈЕМ 53 ара
плаца са три парцеле,
Караула, Улица Рибарска. 060/555-6935. (249037)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
за стан две куће на
плацу, власник.
064/986-21-74.
(249043)

ПРОДАЈЕ се кућа
ближе центру, легализована. 062/803-1193. (249050)
ОМОЉИЦА, плац
11,5 ари, са започетим објектом, гаражом, струја, вода.
064/260-05-34.
(249054)
ПРОДАЈЕМ стару кућу са плацем, 30 ари,
у Банатском Новом
Селу. 063/863-80-15.
(249057)

ПРОДАЈЕМ плац 9
ари са кућицом од 30
м2, струја, градска вода, у близини Новог
гробља. 064/888-4242. (249068)
ПРОДАЈЕМ кућу на
старој Миси, 7 ари,
45 м2 + 40 м2.
064/668-87-78. (и)
ПЛАЦ 4 ара, 17 м
фронт, ломљени бетон крупан дајем.
069/213-97-37.
(249097)

ВОЋЊАК 18 ари,
ограђен и уређен 1/1,
Кудељарски насип.
063/472-669.
(249082)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
кућу у Тополи за једнособан стан.
066/367-157.
(249083)
СТРЕЛИШТЕ, кућа
174 м2, са помоћним
објектима, плац 576
м2, договор. (636),
„Стрелиште некретнине”, 069/196-96-05.
(248468)
БАВАНИШТАНСКИ
пут 114 ари, до пута,
33 ширина, 52.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(249093)
КУЋА 30 м2, на Маргити, засебна, 16.000
евра. 064/248-90-16.
(249116)

ПЛАЦ продајем, Миса, дозвољена градња. 064/866-23-36.
(249099)
ПРОДАЈЕМ 6 ари
плаца и кућу код Дубоке баре.
069/274-81-46,
после 17 сати.
(249104)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150

ПРОДАЈЕМ две куће
на једном плацу у
Војловици, 013/23221-3’0, 063/162-5000. (249125)
БАНАТСКО НОВО
СЕЛО, усељива ккућа,
100 м2, 16 ари.
062/398-458. (24913)
ПРОДАЈЕМ усељиву
кућу на Кудељарцу на
9 ари плаца. 064/04082-72. (249140)
ПЛАЦ, градско грађевинско земљиште, 8
ари, на Новосељанском путу. 063/80226-95. (249140)
ПРОДАЈЕМ усељиву
кућу, стара Миса.
Тел. 069/223-24-25.
(249160)
ХИТНО, кућа, гаража,
воњак, башта 20 ари,
Пелистерска 18-е.
064/866-22-98.
НОВА МИСА, етажа
куће, гаража, подрум,
део дворишта,
40.000. (188), „UnaDalli”, 064/255-87-50.
(249149)
НОВА МИСА, кућа
160 м2, подрум и гаража, 60.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (249149)
МАРГИТА, почетак,
100 м2, 1.5 ари, без
улагања, усељива,
70.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249148)
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КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОНУДА

СКРОБАРА, започета
кућа, плац 78 ари, до
пута, 13.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249148)
ВОЈЛОВИЦА, 65 м2, 6
ари, канализација,
16.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249148)
КУЋА на 4 ара, код
Народне баште, за
реновирање. „Весна
2”, 066/937-00-13.
(249165)

БЛИЗУ центра 3,6
ари, 64.000; Миса,
кућа, договор. (396),
„Лајф”, 061/662-9148. (249178)
БАВАНИШТАНСКИ,
до пута, новија, 60
м2, 13,5 ари, укњижена, 25.500. (49), „Мустанг”, 064/151-1893. (249174)

СТАРЧЕВО, главна
улица, лепа приземна, 75 м2, 6.5 ари,
24.000. (49), „Мустанг”, 064/151-1893. (249174)

ХЕКТАР грађевинског
земљишта, северна
зона, асфалт, струја,
вода, 18.500.
063/894-84-23.
(249180)
ПРОДАЈЕМ плац на
Новосељанском путу,
20 ари, ширине 15 м,
дужине 130 м, ограђен, вода, погодан за
викендицу или кућу.
060/555-43-76.
(249189)
ДВОРИШНА кућа ,
два једнособна стана
за адаптирање, близу
центра, 18.000, договор, 2,30 ара, власник. 065/614-04-01.
(249201)
ВОЈЛОВИЦА, приземна, 139 м2 + локал 30
м2, на 7,29 ари,
31.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (249205)

КУЋЕ, ЗЕМЉИШТА
ПОТРАЖЊА

КУДЕЉАРСКИ насип,
Преспанска, 88 м2,
трособна на 4.8 ари,
35.000 евра. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (249205)
СТРЕЛИШТЕ, 200 м2,
три стамбене целине
на 3,38 ари, 60.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(249205)
ТЕСЛА, прелепа салонска, 178 м2, 5,5
ари, 87.000. (398),
„Кров”, 060/683-1064. (249207)
БЛИЗИНА центра,
прелепа, 200 м2, 2
ара, сређена, 10.000.
(398), „Кров”,
060/683-10-64.
(249207)
ДОЊИ град, кућа са
два стана, ЕГ, плац 7
ари. 061/224-47-97.
(249227)
ТЕСЛА, кућа, екстра
локација за приватни
бизнис и становање.
063/329-464,
066/001-050.
(2492449
ПРОДАЈЕМ плац 33
ара за бизнис са кућом, Новосељански
пут 131. 064/276-0808. (249284)
КОТЕЖ 1, кућа 80 м2,
цео плац 3 ара, миран крај. 063/198-5601, 065/956-07-96.
(249288)
СТРЕЛИШТЕ, део куће, 45 м2, једнособан,
са гаражом, 15.000.
(336), „Олимп”, 351061, 063/274-951.
(249293)
ХИТНО продајем ланац земље. Власинска, код касарне
5000. Тел. 062/88211-32. (И249298)
ТЕСЛА, кућа, 65 м2,
1.8 ари плац, 42.000,
може замена. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15.
(249302)
75 АРИ уз асфалт, северна зона. 066/354791. (249306)
ПРОДАЈА плацева,
укњижени, грађевинска зона, Пелистерска
и Кајмакчаланска.
063/89+4-88-11.
(249334)

ПАНЧЕВАЦ

КУПУЈЕМ плац на Јабучком путу, минимално 15 ари. Тел.
065/334-17-26.
(246244)
КУПУЈЕМ плац или
старију кућу за рушење у центру града,
минимално површине
5 ари. Пожељно др
Касапиновића, Светозара Милетића, Бранка Радичевића.
064/668-97-86.
(247443)
СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, продајем троипособан стан новије
градње 61 м2, ЦГ, II
спрат у мирној, слепој улици са зиданом
гаражом у дворишту.
Стан је одмах усељив,
са кухињом и плакаром, 45.000 евра.
060/628-46-56.
(СМС)
ТАМИШ КАПИЈА,
гарсоњера, II спрат,
34 м2 + остава, до Тамиша, власник.
061/264-80-00 (СМС)

ТАМИШ КАПИЈА,
троипособан, III
спрат, 72 м2 + остава,
до Тамиша, власник.061/264-80-00
(СМС)

ПРОДАЈЕМ стан , 44
м2, у центру Петровца
на мору, власник.
064/572-32-19. (248)

телефон: 013/301-150

ПАНЧЕВАЦ

ДОЊИ ГРАД, трособан, салонски, усељив, сређен, I, гаража. 064/153-14-03.
(248110)
ДУПЛЕКС, два купатила, трособан стан,
једнособан стан, нова
Миса, повољно.
064/955-86-34. (247)
НОВ стан, 65 м2, и гаражу 14 м2, Ул. Таковска. 063/342-220,
063/701-19-77.

(247410)
ЦЕНТАР, продаја станова, 40 – 120 м2, 650
– 8590 евра/квадрат,
са ПДВ-ом. 063/323-

584. (248462)
ПРОДАЈЕМ двособан
комфоран стан, 58
м2, Котеж 2, беспрекоран, власник,
31.000, без посредника. 062/102-06-72.
(248487)
МИСА, 34 м2, 17.500;
ПР, 70 м2, 24.000.
063/377-835.
(248790)
МЕЊАМ стан, 40 м2,
уређен, Борча, за
стан у Панчеву.
063/470-817.
(248378)
КОД АМЕРИЧКЕ
зграде продајем двособан, 620 евра/квадрат, у Самачком
гарсоњеру. 065/353-

07-57. (248994)
ПРОДАЈЕМ стан на
Содари, 54 м2, хитно.
064/867-48-61.
(248975)
ПРОДАЈЕМ стан, 92
м2, војна зграда, Котеж 2, поред аутобуског стајалишта. Реновиран. Власник.
063/238-454.
(249022)
ТЕСЛА, трособан, 66
м2, IV, двостран, реновиран, цена по виђењу. 063/827-58-58.
(248998)
ПРОДАЈЕМ гарсоњеру, Самачки, приземље, цела реновирана, 13.200 евра.
061/174-34-98.
НУДИ се стан за издржавање, центар,
5.200 евра. Повољни
услови, Пуна правна
сигурност. „Елпис”
асоцијација. 061/32440-85. (249120)
СТАН, трећи спрат,
61 м2, грејање, плин,
власник, Маргита.
064/136-42-00. Хитно. (249063)
ПРОДАЈЕМ сређену
гарсоњеру, повољно,
нова Миса, власник.
064/665-86-51.
(249087
ЦЕНТАР, нов, укњижен стан, 37 м2, повољно, власник.
063/208-352.
(249091)
СОДАРА, 75 м2, ЦГ,
II, два лифта, две терасе, усељив, 41.000.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(249093)
ХИТНО, Содара, 56
м2, ЦГ, VI,лифт, није
задњи, усељив,
30.000. (679), „Трем
01”, 063/740-79-95,
063/836-23-83. (249)
БЕОГРАД, Звездара,
44 м2, ЦГ, I, нов, усељив, 90.000. (679),
„Трем 01”, 063/74079-95, 063/836-23-83.
(249093)
СТРЕЛИШТЕ, 64 м2,
двоипособан, VI,
32.000, договор.
(636), „Стрелиште не-

кретнине”, 069/19696-05. (249081)
СТРЕЛИШТЕ, 66 м2,
IV, 30.000, договор.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (249081)
СТРЕЛИШТЕ, новоградња, 103 м2, четворособан, 73.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (249081)
СТАРА МИСА, 98 м2,
ПР + I, 30.000, договор. (636), „Стрелиште некретнине”,
069/196-96-05.
(249081)
СТРЕЛИШТЕ, 138 м2,
ПР + ПК, 45.000.
(636), „Стрелиште некретнине”, 069/19696-05. (249081)
ПРОДАЈЕМ стан на
Котежу 2, 43 м2, сре-

ђен. 069/129-19-87.
(249072)
ЦЕНТАР, Лењинова,
110 к вм, нов, II, власник. 063/712-62-84.
(249030)
СТРЕЛИШТЕ, стан 66

м2, I спрат, В. Влаховића, 37.000 евра.
064/305-92-00.
ПРОДАЈЕМ дворишну
гарсоњеру, 24 м2, у
центру. Тел. 061/51776-88. (249134)
ТРОСОБНИ, 120 м2,
Стрелиште, 43.000;
Миса, 146 м2, 38.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
ДВОСОБНИ, 55 м2,
Стрелиште, 26.000;

Тесла, 51 м2, 30.000.
(324), „Медиа”, 315703, 064/223-99-20.
(249144)
ЈЕДНОСОБНИ, 34 м2,
Стрелиште, 21.000;
Тесла 23.500; центар,
31.00, 15.000. (324),
„Медиа”, 315-703,
064/223-99-20.
(249144)
ПРОДАЈЕМ укњижен
стан од 49 м2, у центру, завршна фаза,
могућ сваки договор.
060/634-01-26.
(249121)
СТРОГИ ЦЕНТАР, повољно, 55 м2, 4/5, ЦГ,
Лењинова, само
29.900. Власништво.
061/324-40-85.
(249120)
СОДАРА, продајем

трособан стан, I, 74
м2, ЦГ, власник. Тел.
064/616-47-67.
(249166)
ДВОИПОСОБАН, војне зграде, 63 м2 + 6
м2 тераса, повољно.

(470), „Дива”, 345534, 064/246-05-71.
(249162)
ЈЕДНОСОБАН, реновиран, Доњи град, I
спрат, 32 + 2 м2,
22.500. (470),
„Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(249162)
КОТЕЖ 2, 57 м2 + 6
м2 тераса, од 30.000 –
33.000 евра, договор.
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ГАРСОЊЕРА, Котеж
1, нови део 28 м2,
усељива. (470), „Дива”, 345-534,
064/246-05-71.
(249162)
ЈЕДНОИПОСОБАН,
40 м2, ТА, С. Саве,
код „Амана”, повољно. (470), „Дива”,
345-534, 064/246-0571. (249162)
КОТЕЖ 1, гарсоњера,
IV, ЦГ, 15.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(249149)

КОТЕЖ 1, једноипособан, 40 м2, 22.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-8750.(249149)
КОТЕЖ 1, двособан,
50 м2, ЦГ, IV, 27.000.
(188), „UnaDalli”,
064/255-87-50.
(249149)
СОДАРА, двоипособан, 60 м2, V, ЦГ,
лифт, 29.000. (188),
„UnaDalli”, 064/25587-50. (249149)
НОВА МИСА, 47 м2,
новија градња, код
школе, 22.000. (188),
„UnaDalli”,
064/255-87-50.
(249149)
ТИП СТАНКО, једнособан, 32 м2, први
спрат, ТА, 20.000.
(677), „Нишић”,
362-027,
064/206-55-74.
(249148)
СОДАРА, војне зграде, двоипособан, ПР,
сређен, 33.000. (677),
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249148)
ЦЕНТАР, 63 м2, други
спрат, новија градња,
43.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249148)

СТРЕЛИШТЕ, центар,
39 м2, приземље, ЦГ,
19.000. (677), „Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249148)
КОТЕЖ 2, продајем
трособан, двособан,
једноипособан, сређени, добра локација.
„Весна 2”, 066/93700-13.
СТРЕЛИШТЕ, двоипособан, двособан,
Вељка Влаховића, ниже спратности. „Весна 2”,
066/937-00-13.
ВОЈЛОВИЦА, дворишни стан,61 м2, гаража, укњижен, 17.000,
договор. 061/147-8223. (249175)

СОДАРА, двоипособан, II, 41.000, двоипособан, V, 36.500.
(396), „Лајф,
061/662-91-48.
(249178)
СОДАРА, двособан,
VI, 31.000, трособан,
III, 83 м2, 40.000; Зеленгора, једноипособан, договор. (396),
„Лајф, 061/662-9148. (249178)
КОТЕЖ 2, двособан,
IX, 30.500; Ж. Зрењанина, двoипособан, I,
TA, 31.000. (396),
„Лајф, 061/662-9148. (249178)
ЦЕНТАР, четворособан, 136 м2, дуплекс,
90.000; Тесла, 135 м2,
дуплекс, 69.000.
(396), „Лајф,
061/662-91-48. (249)
ТЕСЛА, двоипособан,
V, ЦГ, 62 м2, тераса,
38.000. (49), „Мустанг”, 064/151-1893. (249179)
Г. ДИМИТРОВА, двоипособан, рађено купатило, ЦГ, V, 36.500.
(49), „Мустанг”,
064/151-18-93. (249)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 52 м2, VI, ЦГ,
уредан, 24.500. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (249179)

ОГЛАСИ

ИВЕ КУРЈАЧКОГ, дворишни, 50 м2, двособан, 11.000. (49),
„Мустанг”,
064/151-18-93.
(249179)
НОВА МИСА, нов
стан, трећи спрат, 54
м2, Приморска 26.
064/264-02-02.
(249181)
ЈЕДНОСОБАН, нова
градња, 18.500, договор, нова Миса, власник. 063/304-222.
(249191)
СТАН 85 м2, нова Миса, продајем.
063/272-594,
063/225-928.
(249105)
ТЕСЛА, већи двособан, ВП, ЦГ, 62 м2,
добар, 33.500.
(49),„Мустанг”,
069/226-6658.(249179)
ТЕСЛА, двособан, 50
м2, I, TA, уредан,
29.000. (49),
„Мустанг”,
069/226-66-58.
(249179)
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КОТЕЖ 2, Кикиндска,
двособан, 58 м2, приземље, 29.500. (49),
„Мустанг”, 069/22666-58. (249179)
ПРОДАЈЕМ дуплекс
стан, 44 м2 + нус соба
у поткровљу, са гаражом од 13 м2. Ул.
Браће Јовановић
15/4. 063/336-777.
ТЕСЛА, ДВОСОБАН,
49 м2, 26.000; двособан, 53 м2, 26.000.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(249205)
СТРЕЛИШТЕ, двособан, 59 м2, ТА,
25.000; двособан, 53
м2, 21.000. (097),
„Перфект”, 064/34805-68.(249205)
КОТЕЖ 2, двоипособан, 68 м2, V, 38.000,
лифт. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (249205)
ЦЕНТАР, двособан,
51 м2, други спрат,
ТА, 32.500. (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (249205)

СТРЕЛИШТЕ, једнособан, 38 м2, IV,
21.000. (097),
„Перфект”,
064/348-05-68.
(249205)
МИСА, двоипособан,
63 м2, први спрат,
32.000. (097), „Перфект”, 064/348-0568. (249205)
МИСА, двособан, 46
м2, 24.500; једноипособан, 40 м2, 22.500.
(097), „Перфект”,
064/348-05-68.
(249205)
КОТЕЖ 2, двособан
60 м2, лифт, ЦГ,
35.000; двособан, 58
м2, 29.500. . (097),
„Перфект”, 064/34805-68. (249205)
СТРЕЛИШТЕ, леп
двособан, 53 м2, IV,
21.000. (398), „Кров”,
060/683-10-64.
(249207)
МИСА, једнособан,
37 м2, III, тераса 20
м2, 21.000. (398),
„Кров”,
060/683-10-64.
(249207)
ПРОДАЈЕМ двоипособан стан, етажно
грејање, укњижен,
одмах усељив. Тел.
060/333-56-41.
(249236)

САМАЧКИ хотел,
гарсоњера, приземље,
18 м2, ЦГ, 12.000.
(320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (249241)
СТРЕЛИШТЕ, једнособан, III, 34 м2, ЦГ,
22.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30. (249)
СКУПШТИНА станара
продаје тавански
простор, Содара, 140
м2. (320), „Премиер”,
352-489, 063/800-4430. (249241)
ТЕСЛА, једноипособан, III, 42 м2, ЦГ,
24.000. (320), „Премиер”, 352-489,
063/800-44-30.
(249241)
ЦЕНТАР, 36 м2, VII,
ЦГ, без улагања,
26.000. (336),
„Олимп”. 351-061,
063/494-898.
(249233)
КОТЕЖ 2, гарсоњера,
22 м2, IV, ЦГ, 16.000,
договор. (336),
„Олимп”. 351-061,
064/234-36-01.
(249233)
ШИРИ ЦЕНТАР, новоградња, 60 м2, комплет намештен, III,
37.000, договор.
(336), „Олимп”. 351061, 063/274-951.

КОТЕЖ 2, 59 м2, модерно реновирано
поткровље, усељив,
ЦГ, V, 33.000, договор. (336), „Олимп”.
351-061, 063/494898. (249233)
КОТЕЖ 1, 62 м2, комплетно реновиран,
двособан, III, ЦГ,
35.000, договор.
(336), „Олимп”. 351061, 063/274-951.
(249233)
КОТЕЖ, 57 м2, ВП,
ЦГ, двоипособан,
сређен, 35.000.
(336), „Олимп”. 351061, 064/234-36-01.
(249233)
НОВА МИСА, двособан, III, 58 м2, TA,
22.500. (320),
„Премиер”,
352-489,
063/800-44-30.
(249241)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
стан у Панчеву, Тесла, двособан, 38 м2,
за стан у Краљеву.
063/891-25-70.
(249279)
МЕЊАМ једнособан
комфоран стан, 50
м2, у Петровцу на мору за одговарајући
стан-кућу у Панчеву,
договор.
066/309-996.
(249299)
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ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ
РАДНИКА „ПАНЧЕВАЦ”
ВУКА КАРАЏИЋА 1, 013/21-90-900, 013/21-90-903

РАДНО ВРЕМЕ: 7–14, СУБОТОМ 7–12
ПРЕВЕНТИВНИ, СИСТЕМАТСКИ
И ЦИЉАНИ ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ

ЛАБОРАТОРИЈСКА ДИЈАГНОСТИКА
КОМПЛЕТНЕ АНАЛИЗЕ КРВИ И УРИНА
ПО НАЈПОВОЉНИЈИМ ЦЕНАМА У ГРАДУ

ИЗДАВАЊЕ ЛЕКАРСКИХ УВЕРЕЊА
ЗА МАКСИМАЛНО ДВА САТА!

АКЦИЈЕ ОД 1. ДО 31. ОКТОБРА
ПАКЕТ 1
• КОМПЛЕТНА КРВНА СЛИКА

Цена: 180 динара (у цену је укључено и вађење крви)

ПАКЕТ 2
• АНАЛИЗА ЕНЗИМА ЈЕТРЕ:
АST - цена: 80 динара, ALT - цена: 80 динара
ПАКЕТ 3
• АНАЛИЗА СТОЛИЦЕ НА ОКУЛТНО КРВАРЕЊЕ
(детектовање скривеног крварења
из дебелог црева)
Цена: 450 динара

ПАКЕТ 4
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
Т3 - цена: 400 динара, Т4 - цена: 400 динара
ПАКЕТ 5
• АНАЛИЗА ХОРМОНА ШТИТНЕ ЖЛЕЗДЕ:
TSH - цена: 450 дин. fT4- цена: 450 дин. fT3- цена: 450 дин.
ПАКЕТ 6
• АНАЛИЗА ТУМОР МАРКЕРА ПРОСТАТЕ:
PSA - цена: 650 динара, fPSA - цена: 750 динара

– ЗА ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ОРУЖЈА
– ЗА ВОЗАЧЕ (АМАТЕРИ, ПРОФЕСИОНАЛЦИ,
ВОЗАЧИ ТАКСИЈА, ВИЉУШКАРИСТИ, ИНСТРУКТОРИ)
– ЗА УПРАВЉАЊЕ МОТОРНИМ ЧАМЦЕМ

СТАЛНА АКЦИЈА
ЛЕКАРСКО УВЕРЕЊЕ ЗА ТАКСИСТЕ
Цена: 3.000 динара
САМО СУБОТОМ

УЛТРАЗВУЧНИ ПРЕГЛЕДИ
АБДОМЕНА И МАЛЕ КАРЛИЦЕ
Прегледе врши др Љубица Лазић
из Клиничког центра Србије
Заказивање радним
данима од 7 до 14 сати
Тел. 013/21-90-900

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ
ВЛАСНИЦИ ВОЗИЛА РЕГИСТРОВАНИХ
2016. ГОДИНЕ У АУТО-ЦЕНТРУ „ЗОКИ”

МОГУ ТАМО ПРЕУЗЕТИ СВОЈЕ ЛОЈАЛТИ КАРТИЦЕ

УСКОРО
НОВО

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ И УЛТРАЗВУЧНИ
ПРЕГЛЕДИ НА НАЈСАВРЕМЕНИЈЕМ
МОБИЛНОМ АПАРАТУ

САМО СУБОТОМ
ПОСЕБНА ПОГОДНОСТ ЗА НАЈСТАРИЈЕ СУГРАЂАНЕ,
КОРИСНИКЕ ПЕНЗИЈА (ВАЖИ САМО СУБОТОМ)
ПРОВЕРА ШЕЋЕРА У КРВИ ПО ЦЕНИ ОД 50 динара

•

и остварити попусте за услуге:

• Завода за здравствену
заштиту радника „Панчевац”
• Ауто-сервиса „Зоки”
• Недељника „Панчевац”
центра„Никодент”
• Стоматолошког
(Максима Горког 2)

НАЈСАВРЕМЕНИЈА ОПРЕМА ,
НАЈСТРУЧНИЈИ КАДАР, НАЈБОЉА УСЛУГА
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ПОТКРОВЉЕ, Миса,
100 м2, укњижено, сива фаза, сви прикључци. 065/333-55-25.
(249336)

ТЕСЛА, троипособан,
79 м2, II, 48.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(249302)
ТЕСЛА, једнособан,
40 м2, ЦГ, ВПР,
24.000. (238), „Тесла
некретнине”,
064/668-89-15.
(249302)

НАЈПОВОЉНИЈИ станови и куће на свим
локацијама. Агенција
„Ћурчић”, 063/80310-52, 362-816.
(249307)
УКЊИЖЕН дворишни
двособан стан, 45 м2,
гаража + помоћни
објекти, Димитрија
Туцовића код надвожњака. 066/631-3343, 063/896-47-51.
(249311)
СТАН, Тесла, дуплекс,
новоградња, тераса,
паркинг, ЦГ, од инвеститора. 069/822-4824. (249326)
СТАН у центру, 46 м2,
ЦГ, одмах усељив.
065/618-25-52.

ТЕСЛА, једнособан,
30, тераса, II, одличан, 23.000. (238),
„Тесла некретнине”,
064/668-89-15. (249)
КОТЕЖ 2.0, I, договор; Содара, гарсоњера, 28, 18.000.
(338), „Јанковић”,
348-025. (249251)
КОТЕЖ 2, 2.0, хитно,
30.000; једнособан,
26.000. (338), „Јанковић”, 348-025.
(249251)
ПРОДАЈЕМ стан на
Стрелишту, власник,
38 м2. 062/889-27-06.
(249272)

СТАН, Тесла, двоипоисобан, новоградња,
усељиви, гас, тераса.
069/822-48-24.
(249326)
СТАН, Стрелиште,
једноипособан, поткровље, новоградња.
069/822-48-24.
(249326)
НОВА МИСА, једнособан стан, 34 м2, новије градење.
060/034-20-04. (243)
ТЕСЛА, двособан
стан, 53 м2, I, ЦГ, тераса, подрум.
062/112-32-80.
(249335)

ПОТРЕБНИ станови
свих структура, брза
реализација. Агенција
„Нишић”, 362-027,
064/206-55-74.
(249148)
КУПУЈЕМО станове,
куће на свим локација. Исплата одмах.
(679), „Трем 01”,
063/740-79-95,
063/836-23-83.
(249093)
КУПУЈЕМО станове и
куће свих структура.
Брза и сигурна исплата. „Перфект”,
064/348-05-68.
(249205)

СТАНОВИ
ПОНУДА

ТЕСЛА, једнособан,
33 м2, тераса, 23.000.
(238), „Тесла некретнине”, 064/668-89-15.
(249302)
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АГЕНЦИЈИ „Тесла некретнине” потребни
трособни станови на
Тесли. 064/668-8915. (248539)

СТАНОВИ
ПОТРАЖЊА

СТАНОВИ

КУПУЈЕМ трособан
стан без посредника.
Котеж 1 и 2, Тесла,
центар.
063/873-03-60.
(248327)
КУПУЈЕМ једнособан/двособан стан за
реновирање, исплата
одмах.
064/206-55-74.
(249148)

ИЗДАВАЊЕ

ИЗДАЈЕМ намештен
двособан стан на Тесли, без централног
грејања, у близини
„Авива”. 069/869-6311 (СМС)
ИЗДАЈЕ се једнособан
на Содари са телефоном, централним грејањем. 060/151-2355. (248834)
НАМЕШТЕНА гарсоњера, Тесла, ТА пећ,
кабловска, 80 евра.
061/185-17-08.
(248610)
ТЕСЛА, издајем стан,
зграда, 40 м2, ТА, намештен, близина
„Авива”, могу и фирме. 063/840-69-77. (и)
ИЗДАЈЕМ кућу.
061/252-89-96.
(247958)
ИЗДАЈЕМ самцу намештену собу, употреба кухиње и купатила. 321-408.
(298882)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан код главне аутобуске станице.
063/771-61-82.
(249049)
ИЗДАЈЕМ двособан
намештен, Котеж 2,
на дужи период, 150
евра. 066/915-19-92.
(249005)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, комплет
намештен, ЦГ, клима,
интернет. 335-807.
(249042)
ИЗДАЈЕМ стан, празан, 50 м2, нова Миса. 062/370-497.ч
(249062)
ИЗДАЈЕМ празан двособан стан, Стрелиште, кућа. Тел. 311071. 064/587-25-35.
(249085)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан и продајем крека весо пећ. Тел.
065/335-12-73.

ИЗДАЈЕМ 100 м2, може намештено, преко
сервиса „Пивашевића”, Јабучки пут.
065/219-14-22.
(249033)
ИЗДАЈЕМ намештен
једнособан стан на
новој Миси,
полусутерен, ТА.
063/839-56-81.
(249033)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан, комплетно
опремљен за студенте. 063/801-60-43
(249096)
ИЗДАЈЕМ ненамештен, једноипособан
стан на Содари, са
грејањем. 063/81108-13 (249103)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан нова Миса.
060/163-88-58

ИЗДАЈЕМ двособан,
полунамештен стан,
од новембра, бивша
ЈНА улица, зграда,
ЦГ, лифт, интерфон,
власник издаје, депозит. 064/129-92-07,
061/882-69-95
(249147)
ИЗДАЈЕМ/ПРОДАЈЕМ
стан, 58 м2, Котеж 2,
ЦГ, ВП. 064/208-9121 (249214)

Петак, 13. октобар 2017.

ОГЛАСИ

19

marketing@pancevac-online.rs

СТАНОВИ
ИЗДАВАЊЕ

НАМЕШТЕНИ: једнособан+једноипособан, новоградња, двориште, 80 евра, код
хотела „Тамиш”.
064/122-48-07
(249176)
ИЗДАЈЕМ двособан,
једноипособан стан и
гарсоњеру, намештено, ТА, центар, ученицима. 061/131-7904 (249190)
ИДЕАЛНО за студенте, двоипособан стан,
комплет намештен,
три кревета, центар
града. 063/311-369
(249194)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен, једнособан
стан, ТА грејања, нова Миса. 061/295-1633 (249206)
ИЗДАЈЕМ комфоран
намештен једноипособан дворишни стан
+ гарсоњера, грејање,
Стрелиште. 013/362406, 064/218-83-45
(249217)
ИЗДАЈЕМ једноипособан полунамештен
стан, 44 м2, нова Миса, близина О.Ш.
„Свети Сава”.
064/274-00-63,
013/371-077 (249222)
ИЗДАЈЕМ намештен
стан. 063/617-421.
(249258)
ПОТРЕБАН празан
двособан стан, Котеж
1, Котеж 2, дужи период – озбиљној породици. 069/324-0011. (249087)

СТАРЧЕВО, издајем
двособан стан.
013/198-29-37.
(249241)
ИЗДАЈЕМ комплетно
намештен стан на
Стрелишту, близу
„Авив парка”, лифт,
ЦГ, клима.
063/854-83-40.
(249264)
ИЗДАЈЕМ једнособан
стан на Миси. Тел.
064234-15-21.

ПОЛУНАМЕТШЕН
дворишни стан за
двоје., 50 евра, депозит, стара „Утва”.
064/577-34-90.
(249238)
ИЗДАЈЕМ двособан
стан, центар.
062/504-504.
(249272)
ЦЕНТАР ШИРИ, кућа
намештена, издајем.
062/504-504.
(249272)

ИЗДАЈЕМ намештен
стан, Стрелиште. 316823. Звати после 20
сати. (249283)
ЈЕДНОСОБАН стан за
издавање. 064/14547-48, 061/175-00-15.
(249282)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, 30 м2, Котеж 2, кућа са двориштем, намештен, ТА,
крека. 069/413-20-44.
(и)

ИЗДАЈЕМ двособан
стан,72 м2, Котеж 2,
луксузан, опремљен,
кућа са двориштем,
ЕГ. 069/413-20-44. (и)
ИЗДАЈЕМ полунамештену мању кућу у
Панчеву.
062/859-10-98.
(249301)
ИЗДАЈЕМ стан, намештен, предност жене.
066/056-073.
(249329)

НАМЕШТЕНА дворишна гарсоњера, Стеријина улица, код
„Авив парка”.
060/333-01-50, после
15 сати. (249300)
ИЗДАЈЕМ гарсоњеру
Тесла, ЦГ, ненамештена, 80 евра.
063/804-12-72.
ИЗДАЈЕМ стан двоипособан, празан, без
грејања, кабловска,
интернет. 063/211204-97. (249321)

ИЗДАЈЕМ стан, Котеж
1, 50 м2, опремљен,
ТА грејање. 065/66575-10. (249325)
ИЗДАЈЕМ једноипособан стан, Тесла, 38
м2, ненамештен, без
грејања. 064/426-2709, 064/238-09-46.
(249322)

ПАНЧЕВАЦ
телефон: 013/301-150
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ЛОКАЛИ

ИЗДАЈЕМ два локала,
Јабучки пут, 170 м2 и
70 м2. 063/759-12-47.
(245301)
ИЗДАЈЕМ магацинхалу, 200 м2, стара
Миса. 063/301-653.
(247431)
СТРЕЛИШТЕ, центар,
издајем локал,1 6 м2,
нов. 064/959-98-83,
065/966-66-61.
ТАМИШ КАПИЈА, издајем локал 45 м2 +
три гаражна места.
Ново. Тел. 060/15287-70. (и)
ПРОДАЈЕМ/МЕЊАМ
локале од 81 и 39 м2
у центру Стрелишта.
064/267-71-74.
(249119)
ИЗДАЈЕМ локал, М.
Горког 81, улаз у Пепељаре. 063/837-4834. (248990)
ИЗДАЈЕМ локал, центар, код Максија, 43
м2, излог, бесплатан
паркинг. 063/892-6731. (249027)
ИЗДАЈЕМ локал код
улаза у Зелену пијацу, близина школа.
060/251-03-57.
(249047)
ПРОДАЈЕМ објекат за
смештај у центру, 500
м2, и пословну зграду
1.650 м2. 060/312-9000. (249331)
ПРОДАЈЕМ локал поред школе у Банатском Карловцу. Повољно. Тел. 063/367750, 066/345-023.

ЛОКАЛ, центар, 16
м2, одличан, 16.000,
договор. (336),
„Олимп”, 351-061,
063/274-951.
(249293)
ПОСАО
ПОНУДА

ПОТРЕБНЕ искусне
раднице за рад на индустријским шиваћим
машинама.
064/042-99-92.
РЕСТОРАНУ „Банатски кутак” потребан
конобар. Тел.
060/512-59-99.
(249065)
ПОТРЕБНИ кувари са
искуством.
061/277-48-03. (ф)
ПОТРЕБНА спремачица, особа са искуством, ради чишћења
и одржавања просторија фирми из Панчева. Контакт телефон
за информације
064/657-73-42. (ф)
ПИЦЕРИЈИ „Попај”
потребни пица-мајстор и раднице за палачинке. Доћи лично.
(248490)
АУТО-СЕРВИСУ „Scan
Auto” потребан аутомеханичар са искуством.
064/240-69-63,
013/210-00-78.
(248459)
НОВООТВОРЕНОМ
салону у Војводе Радомира Путника потгребан фризер, са искуством.
063/724-52-83.
(249216)

ОГЛАСИ

ПОТРЕБНА конобарица у Старчеву, стан
обезбеђен + дневница 1.000 динара.
063/555-770.
(248792)
АУТО-ЦЕНТРУ „Љубичић” потребни самостални мајстори,
ауто-механичари,
ученици. 013/344011, 063/372-231.
(246884)

ХАЛО ЛЕСКОВАЦ потребне раднице у кухињи и шалтеру. Локал у центру.
063/834-88-10.
(248690)
ХАЛО ЛЕСКОВАЦ,
потребне раднице у
кухињи и шалтеру.
Локал у Браће Јовановић.
063/897-55-05.
(248690)
ФИРМИ NEXT LOGISTICS потребан возач
Ц и Е категорије, са
искуством у међународном транспорту.
Никола, 063/271-907.
(248989)
ПОТРЕБНЕ конобарице, Caffe „Pacifico”.
061/236-32-87,
060/319-05-77.
(248696)
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СЕНДВИЧАРИ „Буба”
потребне раднице са
искуством. Доћи лично, у преподневним
сатима. Др Ж. Фогараша 6.
(249054)
АУТО-ПЕРИОНИЦИ
„БИБАЦ” потребни
радници са искуством. 066/001-050,
063/329-464.
(249224)

АУТО-ПЕРИОНИЦА
тражи радника са искуством.
064/244-42-19.
(249266)
ПОТРЕБНА радница
за рад у маркету. Доћи у суботу, 14. октобра 2017, од 18 до 20
сати, на адресу – Моше Пијаде 4.
(249260)
ИСКУСАН фризер потребан разрађеном
салону у Жарка Зрењанкина. Тел.
065/630-73-32.
(249216)
ПОТРЕБНА радница у
Месари. 063/362-427.
(249294)
ПОТРЕБНА радница у
пекари.
064/403-51-32.
(249317)

УГОСТИТЕЉСКОМ
објекту потребна конобарица до 25 година. 060/331-29-00.
(249331)
ТРАЖИ се куварица
са искуством, за стално, сала за прославе
„Маринера”.
069/822-48-23.
(249326)

МЕДИЦИНСКЕ сестре, давање терапије, купање и нега болесника. 063/737-5960. (247995)
АЛУ-ПВЦ столарија,
ролетне, комарници,
венецијанери, тракасте завесе, уграђујем/поправљам.
063/882-25-09.
(248518)

ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³,
одвоз шута са утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(248287)
СПРЕМАЊЕ станова
и пеглање. Тел.
064/357-84-66. (249)

ПОТРЕБНЕ раднице
за продају кокица у
центру града, могу и
пензионери. 063/82179-45. (249153)
РЕСТОРАНУ „Poco
Loco”, потребан пекар. 013/355-222.
(249156)
ПОТРЕБАН кувар, пица-мајстор, помоћни
радник, пријаве путем сајта.
www.konoba.32.rs
(149187)
ПОТРЕБНА конобарица бифеу „Бољи
живот”. Тел. 065/52147-96. (249106)
ПОТРЕБНИ радници
у продавници мешовите робе. Доћи лично 13. и 14. октобра,
од 17 до 19 сати. Димитрија Туцовића 3.
060/300-93-09.
(249202)
ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ШЉУНАК песак, сејанац, одвоз шута малим и великим кипером. 064/664-85-31,
013/342-338.
(СМС)

СЕРВИС ролетни, роло-комарника, АЛУ и
ПВЦ столарије, замена гуртни и стакала.
063/801-84-76,
065/801-84-76.
(248574)

АЛУ ПВЦ столарија,
комарници, ролетне,
венецијанери, уграђујем, поправљам, замена гуртни.
064/181-25-00.

СРПСКИ језик, часови – основци/средњошколци, искусна професорка, повољно.
Миса. 064/322-46-79.
(248265)
ЕЛЕКТРИЧАР, поправке бојлера, шпорета, разводних табли, индикатора, инсталација. Мића,
064/310-44-88.
(248821)
ВОДОИНСТАЛАТЕР:
уградња, одржавање
воде, канализације,
кабина, славина, бојлера, котлића.
063/836-84-76. (246)
ЗИДАЊЕ, малтерисање, реновирање, кровова, стиропор, бавалит фасаде, кречење.
Повољно. 063/86580-49. (248336)
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

ПОПРАВЉАМО ПВЦ
АЛУ и дрвену столарију, ролетне, венецијанери, стаклорезачке
услуге. Сигурносна
врата. 060/545-34-04.
(248986)

МОЛЕРАЈ, глетовање,
кречење, фарбање
столарије, пензионерима попуст.
013/235-78-82,
062/856-64-94.
(248996)

МАТЕМАТИКА, часови (основци, средњошколци). Искусна дипломирана професорка математике. Повољно, успешно, центар. 343-370.
(348997)
СТОЛАРСКЕ услуге,
кухиње, плакари, поправке и преправке.
371-274,
064/176-88-52.
(249003)
ИЗВОЂЕЊЕ свих врста грађевинских радова.
064/866-25-76.
(249004)
МАТЕМАТИКА, физика, хемија, механика, часови. Тел. 25119-81, 063/852-22-43.
(249008)

ТВ и сателитске антене, уградња. Дигитализција вашег ТВ-а и
уградња антена плус
и IPTV.064/866-2070. (249040)
ЗАМЕНА поломљеног
црепа, чишћење олука, висински радови.
065/535-24-56.
(249045)

ОБАРАЊЕ стабала,
крчење плацева, рушења кућа, шупа, одношење непотребних
ствари. 060/035-4740. (249086)
РАДИМО све физичке послове, рушења,
бетонирања, обарање
стабала, одношење
ствари, итд. 064/12269-78. (249086)

ОГЛАСИ

СПРЕМАМ куће и
станове ако вам треба. Позовите,
064/278-71-20.
(249074)
РАЗНЕ физичке послове радим: шут, ископи, штемовања, и
остало. 065/600-0530. (249102)
НЕМАЧКИ: часови
свим узрастима, преводи. Припреме, полагања свих нивоа.
352-892, 061/656-0404. (249111)
СЕЛИДБЕ, превоз робе и ствари комбијем
пик-апом и камионом. Дејан, 061/62614-50. (249130)
ВРШИМО све врсте
физикалија, утовар,
истовар робе, селидбе, сечење дрва, кошење, чишћење, рушење, разбијање бетона и сличних послова. Дејан,
061/626-14-50.
ВОДОИНСТАЛАТЕР,
адаптације купатила,
славине, вентили, одгушење канализације
одмах. 061/193-0009. (249163)

ШЉУНАК, песак, сејанац, одвоз шута малим кипером до два
кубика. 065/334-2338. (249080)

ОЗБИЉНА жена са
искуством радила би
код старијих покретних или непокретних
особа. 065/524-76-23,
065/624-76-23. (р)
КРЕЧЕЊЕ, глетовање,
фарбање столарије,
гипс радови, повољно, чисто, квалитетно.
063/304-476,
061/288-20-19.

ВОДОИНСТАЛАТЕР
поправка, старих,
монтажа нових цеви,
монтажа санитарија.
Одгушења. 062/382394. (249158)
КЕРАМИЧАР, квалитетно, поуздано, повољно. 063/318-780.
НАТАША, тепих сервис, дубинско прање,
мебл намештаја. 361474, 060/361-47-41,
066/361-474.
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АУТО-ПРИКОЛИЦЕ,
издавање 10 евра
дан. Позовите.
064/235-08-15.
(2149198)
КОПАЊЕ канала, машински, за струју, воду, окитен. 064/23508-15. (149198)
ДРУЖЕЊА, разговор
са усамљенима и свима који се тако осећају. 064/463-36-55,
013/313-690.
(248212)
ЧАСОВИ математике,
основцима, потпуно
другачији приступ ангажовању и часовима. 064/463-36-55,
013/313-690.
(248212)
МАТЕМАТИКА, статистика, физика, информатика, могућност месечног плаћања, професор. Центар, 013/353-569,
066/405-336,
061/603-94-94.
(249223)
ДУБИНСКО прање тепиха и намештаја.
Превоз бесплатан.
302-820, 064/129-6379. (249224)
ПРЕВОЗ ствари, робе,
селидбе комбијем. Јоца, 061/616-27-87.
(249220)
СТОЛАРСКЕ и браварске услуге. Александар, 064/157-2003. (249220)
ЧИСТИМО таване,
подруме и шут.
061/321-77-93.
(249246)
ДРВОСЕЧА, исећи ће
моторном тестером
свако дрво које вам
смета. 063/369-846.
(249232)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050,
063/329-464.
(248235)
ЧАСОВИ. Основе
електротехнике. Професор са искуством.
062/801-97-58.
(249245)
ЕНГЛЕСКИ свим узрастима, долазим,
јефтино, 23 године
искуства. 013/251-7897, 063/782-51-48.
(249262)
ШЉУНАК, песак, сејанац од 1 до 5 м³,
одвоз шута са утоваром, рушење.
063/771-55-44.
(249261)
ГЛЕТОВАЊЕ, кречење, демит фасаде,
повољно, пензионерима попуст.
061/626-54-06.
(249255)
ХОБЛОВАЊЕ, фуговање, поправка и лакирање паркета, као
и бродских подова.
064/341-79-60.
(249252)
КЕРАМИЧАР, квалитетан, повољан и педантан и молер тражи
посао.
061/203-70-87.
(249320)

ОРЕМ, фрезирам баште, мојим трактором
Тома Винковић. Дуле,
064/163-58-85.
(249316)
СЕЛИДБЕ, комби превоз. 065/665-75-10.
(249325)
ДАДИЉА са искуством тражи посао.
065/509-49-78.
(249322)
УСЛУГЕ

ПАРКЕТ постављам и
хоблујем, мајстор с
дугогодишњим искуством из Дебељаче, с
материјалом или без
њега. Ноле (имам и
паркет), 013/665-220,
063/847-74-38.
(243004)
КИПЕР превоз до два
кубика, песак, шљунак, шут, 1.300 динара. 062/355-154.
(247875)
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут,
утовар. 063/246-368.
(248172)
СЕЛИДБЕ, превоз
друге робе, Панчеводаље, цена договор.
013/366-843,
063/193-22-29.
(248153)
СВЕ грађевинске радове радимо квалитетно, повољно, зидање, бетонирања, поправка старих/нових
кровова, фасаде.
013/664-491,
063/162-53-89.
(248799)
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање намештаја у вашем стану.
066/001-050,
063/329-464.
(248235)
ГРАЂЕВИНСКОМ
предузећу Still-Neet
потребни грађевински мајстори са искуством, свих профила,
пријава, редовна плата...
013/333-311.
(248795)

ИЗДАЈЕМ рамске скеле, металне подупираче, мешалице за
бетон. 064/351-11-73.
(249020)

СЕЛИДБЕ, превоз робе камионом, екипа
радника, повољно.
Вук. 064/176-91-85,
063/278-117.

СЕЛИДБЕ „Бомбончић” Борис, све релације по Србији с
комбијима, камионима, екипа радника,
кутије, фолија за заштиту намештаја, 024, сваког дана и недељом. Бесплатан долазак и процена посла. Плаћање могуће
чековима и преко рачуна. Борис. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
www.selidbe-bomboncic.com (249138)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис, комбијем и камионом, Војводина, Србија, са
или без радника.
013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
(249138)
СЕЛИДБЕ „Бомбончић” – Борис – комбијима, камионима,
професионално, екипа радника, све релације по Србији, откуп
намештаја. 013/352536, 063/253-028,
064/444-66-74.
(249138)
СЕЛИДБЕ и превоз
робе „Бомбончић” –
Борис – комбијима,
камионима, екипа
радника, монтажа,
демонтажа, паковање
ствари, кутије за паковање, фолија за заштиту намештаја. Селите се без стреса!!!
Борис, 013/352-536,
063/253-028,
064/444-66-74.
bomboncicb@gmail.com
www.selidbe-bomboncic.com (249138)

СЕЛИДБЕ комбијем и
камионом, Војводина,
Србија, са или без
радника. Најповољније. Иван. 063/10778-66. (249138)
(248737)
СЕЛИДБЕ робе и
ствари комбијем и
камионом, професионално, екипа радника, све релације по
Србији, откуп намештаја. Иван. 063/10778-66. (249138)

ПАНЧЕВАЦ

ВОДОИНСТАЛАТЕР,
одгушење купатила и
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, батерија, вентила и санитарија, све за воду, 024, пензионерима
екстра попуст, долазим одмах. 013/348139, 064/493-44-63,
061/631-51-41.
ВЕШ-МАШИНЕ, фрижидере, замрзиваче,
климе, шпорете, бојлере, поправљамо
квалитетно са гаранцијом. „Фриготехник”, 361-361,
064/122-68-05.
(249204)
ПРЕВОЗ малим кипером, шљунак, песак,
сејанац, ризла, шут,
утовар. 063/246-368.
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ПОСАО
ПОТРАЖЊА

СЕЛИДБЕ, транспорт
робе, монтажа и демонтажа намештаја,
паковање и заштита
ствари, одношење непотребних ствари са
радницима и без њих,
00-24 сата. 064/04755-55. (249035)
ПОПРАВКА беле технике, монтажа, сервис клима уређаја.
Овлашћени сервис
„Фриго Пеђа”,
013/301-300,
063/771-24-16.
(249015)
СЕРВИС телевизора,
ауто-радија, аутокључева, ЦО 2 апарата, ремонт аку бушилица. 063/800-01-96.
(249038)

МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ радови и
фасаде. 062/834-6650, 064/390-00-87.
(249039)
ГИПС, спуштени плафони, преградни зидови, амстронг молерај, термоизолација,
материјал. 060/13181-70. (249069)
МОЛЕРАЈ, глетовање,
спуштени плафони,
преградни зидови,
термоизолација, материјал. 060/131-8170. (249069)
КРОВОВИ, преправке, прављење нових,
термо и хидроизолација кровова. Повољан материјал, договор.
064/929-19-46.
(249105)

ЛИМАРСКИ радови,
израда, монтажа,
преправке лимарије,
кровопокривачки радови. Најјефтиније.
064/929-19-46.
(249105)
РОЈАЛ МГ: ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, све завесе, тенде,
хармо-врата, роло-заштита. 063/816-20-98,
013/351-498.
(249129)
ЛАЛЕ, превозим кипером повољно: грађевински материјал,
огревна дрва, угаљ.
064/354-69-94.
(249265)
КРОВОВИ, поправке,
замена црепа, летви,
старог црепа и поставке новог крова,
црепа, рогови, патошење, изолације, најјефтинији у граду,
пензионерима екстра
попуст. 013/235-3921, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(249210)

ПОПУСТ
Обавештавамо кориснике наших услуга
да на цене огласа и
читуља одобравамо
попуст свим радним
данима осим средом.

МОЛЕРСКО-ФАСАДЕРСКИ радови, гипс,
ламинат, повољно,
проверите. 061/14138-02, 062/832-36-45.
(249256)

ВОДОИНСТАЛАТЕР.
Одгушење купатила,
канализације, водоводне адаптације, замена вирбли, вентила,
батерије, санитарије,
прикључка воде и канализације. Од 0-24
сата, пензионерима
екстра попуст. Долазим одмах. 013/23539-21, 013/404-560,
064/290-45-09,
061/348-20-00,
062/845-96-26.
(249210)
МАРКИЗА, ПВЦ столарија, ролетне, комарници, венецијанери, хармо-врата,
уградња и поправка.
013/352-967,
065/886-85-95,
063/886-85-95.
ДУБИНСКО антибактеријско и дезинфекционо прање тепиха.
Превоз бесплатан.
066/001-050,
063/329-464.
(249244)
РАЗНО

ЛЕП симпатичан дечко упознао би девојку, 25 - 35 година
Тел. 065/ 662-83-17
(СМС)
ПОКЛАЊАМ штенце
лабрадор-ретривер.
Тел. 066/358-201.
(249146)
МОЛИМ водоинсталатера Владу, да се
јави Мирјани: Милке
Марковић 23-б.
ПЕДЕСЕТДВОГОДИШЊИ пензионер, жело би да упозна жену
стару од 45 до 50 година ради дружења.
061/174-34-98.

МУШКАРАЦ, 55 година, материјално обезбеђен, жели да упозна жену или девојку
до 40 година, ради
дружења, излазака,
звати око 21 сат.
013/352-203.

КОНТАКТИРАЛА
бих са
присталицама и познаваоцима
вегетаријанства.
062/872-40-87.
(249059)

БЕОГРАЂАНИН, 67,
кажу шармантан и
солидног изголеда,
упознао бих искључиво ради брака жену
од 60 до 70 година,
која је искрена а и
озбиљна. Шифра
„Лав”. 064/149-90-43.
ЛЕП, висок човек, није се женио, материјално и стамбено
обезбеђен, тражи даму за брак. Могу се
јавити неудаване,
удовице и разведене.
Пожељно из Панчева
и околине.
063/199-31-32.
(249323)

ТУРИЗАМ

ИЗДАЈЕМ апартман
на Златибору, базен,
СПА, интернет, кабловска.
063/719-98-30.
(248382)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18,
средом од 8 до 15,
а четвртком и петком
од 8 до 13 сати

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ЗЕЛЕНИЛО”
ПАНЧЕВО
РАСПИСУЈЕ

К О Н К У Р С
ЗА ИЗДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА
– ЛОКАЛА

УНИВЕРЗИТЕТ „ПРИВРЕДНА АКАДЕМИЈА”
– НОВИ САД
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ
ПАНЧЕВО, ул. Жарка Зрењанина 179
СТОМАТОЛОШКИ ФАКУЛТЕТ у Панчеву

РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

Локал бр. 11 у ламели 5, укупне површине 10,52
м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења бб, по
почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном.
Локал бр. 13 у ламели 1, укупне површине
10,52 м², на „Зеленој пијаци”, Улица Ослобођења
бб, по почетној цени од 1.000,00 динара по метру
квадратном.
Локал бр. Панки 2, укупне површине 16,08 м²,
на робној пијаци „Аеродром” Улица Светозара Шемића бб, по почетној цени од 2.000,00 динара по
метру квадратном.
Локал бр. 6 у ламели 9, укупне површине 68,50
м², (ОПРЕМЉЕН-ДЕЛАТНОСТ ПРОДАЈА РИБЕ) на
„Зеленој пијаци”. Улица Ослобођења бб по почетној цени од 1.000,00 динара по метру квадратном,
(КОНТАКТ ОСОБА 066/345-562, Тома Глигорић).

За избор у звање и заснивање радног односа на одређено време једног САРАДНИКА У НАСТАВИ за школску
2017/2018 за ужу научну област КЛИНИЧКА СТОМАТОЛОГИЈА.

Рок за достављање понуда је 8 дана од дана објављивања Конкурса.

Пријаве са биографијом и доказима о испуњености услова из конкурса достављају се у року од 8
(осам) дана од дана објављивања конкурса на адресу:
Стоматолошки факултет, Панчево, Ул. Жарка Зрењанина бр. 179.

Ближи услови Конкурса биће истакнути на огласним таблама Радне заједнице (Панчево, Димитрија Туцовића 7-а), Робне пијаце „Аеродром” и Зелене
пијаце у Панчеву.

На конкурс се могу пријавити кандидати који испуњавају један од следећих услова:
– завршен стоматолошки факултет;
– просечна оцена током претходних студија најмање
8 (осам);
– остали услови за избор у звање утврђени Законом о
високом образовању (
„Сл. Гласник Републике Србије” бр. 76/2005) и Статутом Стоматолошког факултета.
Са изабраним лицeм, закључује се уговор о раду за
школску 2017/2018 годину.

Све додатне информације могу се добити на телефон: 013/2351-292.

Петак, 13. октобар 2017.
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С огромном тугом и болом обавештавамо рођаке и пријатеље да је
наш најдражи
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А тамо негде
хармоника
тихо јеца...

МИЉАН ИЛИЋ
Почивај у миру друже.

МИЉАН ИЛИЋ

хармоникаш и велики tattoo уметник
1971–2017.
Изненада преминуо у суботу, 7. октобра 2017, у 46. години. Заувек
ћеш остати у нашим срцима и мислима. Хвала ти на свему што си
учинио за све нас.
Почивај у миру и нека те анђели чувају.
Сахрана је обављена 10. октобра на Новом гробљу.
Неутешни: супруга ЈАСНА, синови ВАСИЛИЈЕ и АЛЕКСАНДАР,
мајка ЗОРИЦА, отац СЛОБОДАН, брат ДРАГАН, снаја МИМА,
братаница ЛАРА и ташта МАРИЈА

ГЛИША, ОЗРЕН,
МОКИ, НЕМАЊА,
КАЛЕ, СТАНИЋ и ПАЧЕ

МИЉАН ИЛИЋ

(51/249142)

БОРА ПОШТАР, ГАВРА, КОЛЕ, ЗТП, БРАЦА, БАЈА, БОРКО,
ВУЧКО, БАГЕР, ДУЛЕ, МИКИ, СПАЛЕ, БОБИШКА, БОГИ, ВОЈА,
ЛИМЕНИ, БАНЕ, ЂУРА, СИМА, МИРЗА, ПЛАВИ, МИЈА, ГЕЉА,
ИГОР, ПИЦКО, КИЗА МАЧАК, МИЛОШ, ЛОКИ, УРКЕ, МИЋКО,
ОГИ и МИКША

ПАНЧЕВАЦ
телефон:
013/301-150

(58/249161)

(38/249112)

Последњи поздрав нашем драгом и вољеном синовцу и брату

Последњи поздрав нашем драгом сестрићу и
брату

МИЉАНУ ИЛИЋУ

МИЉАНУ

МИЉАНУ ИЛИЋУ

Последњи поздрав драгом пријатељу

од БАТЕ, МИМЕ, ДЕЈАНА, ИВАНЕ
и СРЂАНА ШОЛАЈИЋА

ФК „Динамо 1945”

(34/249090)

(74/249218)

Последњи поздрав дивном човеку и нашем другу са
Тесле

Последњи поздрав драгом

Твоја стрина ЈЕЛА, сестре НАТАША и ДУШИЦА с породицама
(26/249058)

Последњи поздрав

МИЉАНУ

МИЉАНУ ИЛИЋУ ХАНСУ
КОЧА, ЗАРА, ЗОНЗИ, РАНКО и ЕМИН с породицама

од породица БОГИЋЕВ и ВЕЛИМИРОВ

(24/249056)

(43/249123)

ПОПУСТ
Последњи поздрав драгом пријатељу

Обавештавамо кориснике наших услуга
да на цене огласа и
читуља одобравамо
попуст свим радним
данима осим средом.

МИЉАНУ ИЛИЋУ
И док си био у школи
И док си радио у пекари
И док си свирао и певао
И док си тетовирао
Увек си био стрелац
И одан стрељачкој
Дружини „Панчево 1813”
(97/ф)

Последњи поздрав

МИЉАНУ ИЛИЋУ

МИЉАНУ

Породице ТОМИЋ и КРУДУЉ

од другова и другарица из разреда
VIII-1 OШ „Исидора Секулић”

(36/249095)

(44/249126)
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ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

3. октобра заувек нас је напустио наш вољени

СВЕТИСЛАВ ЗЛАТАНОВИЋ
1955–2017.

ЈЕЛЕНА КРСТИЋ
1950–2017.
Наше речи не могу исказати бол због твог
одласка, али ће љубав која нас је спајала
вечно трајати.
Окупићемо се да ти дамо седмодневни помен, у суботу, 14. октобра 2017, у 10 сати,
на Старом православном гробљу.

Сахрана је обављена 6. октобра на Новом гробљу у Панчеву.
С љубављу ћемо чувати успомену на тебе.
Твоји најмилији: син СРЂАН, снаја ЖАКЛИНА, унук МАРКУС
и сестре МИРА и НЕВЕНКА с породицама

Тужне душе јављамо да је 9. октобра преминуо наш драги

(27/249064)

Последњи поздрав драгом

С тугом смо се опростили од вољене тетке и заове

Твоје: ДАНИЦА, ДУШИЦА и МИЛИЦА
с породицама
(32/249076)

Последњи поздрав драгој прији

МИЛИВОЈ ВИТОМИРОВ
1933–2017.

СВЕТИСЛАВУ
ЗЛАТАНОВИЋУ
Кума ВЕРА
(99/249337)

Последњи поздрав драгој комшиници

НЕНИ

ЈЕЛЕНЕ КРСТИЋ
Опака болест однела је нашу Нену. Остају нам
успомене и вечна љубав.
КОНСТАНТИН, СТЕФАН и ЦУЦА ИЛИЈЕВИЋ

БОЖИЦА и НИКОЛА ВУКША

Његова несебична љубав, брига и пажња
остају заувек у срцима и мислима вечно
ожалошћене супруге МИЛЕ, ћерке
БИЉАНЕ, унуке МИЉАНЕ
и зета ВЛАДИМИРА

(70/249197)

(33/249076)

(79/249231)

Последњи поздрав драгој сестри и тетки

Последњи поздрав синовцу – брату

ЈЕЛЕНИ
КРСТИЋ

ГОРАНУ
СПАСИЋУ

ЈЕЛЕНИ КОСТИЋ НЕНИ
од МИРЕ, МИЛИЦЕ, МИЛОША
и ЈЕЛЕНЕ с породицом
(52/249143)

Станари у Дринској 15
(23/249055)

ЈЕЛЕНА
КРСТИЋ

МИЛИВОЈ ВИТОМИРОВ
Милост Божја нека те

Последњи поздрав

Последњи поздрав тети

ЕЛЕНИ ХАВАЈ

прати.
Од ЖИКЕ, СНЕЖЕ,

ЦИЦА и МОМА
ВЕСЕЛИНОВ

ВЛАДЕ, ЛАЛЕТА,

Последњи поздрав куму од ЈАРМИЛЕ
и ДРАГАНА

ЗОРАНЕ и АНДРЕЈА

(83/249243)

(93/249303)

(87/249268)

8. октобра престало је да куца срце моје
маме

Сестра БОЖАНА и зет БОБАН
(89/249281)

Последњи поздрав драгој Нени.

Последњи поздрав драгом куму

ЕЛЕНИ ХАВАЈ

Тужна срца обавештавамо родбину и пријатеље да је 7.
октобра 2017, у 62. години, преминула наша вољена

МИЛИВОЈУ ВИТОМИРОВУ
Воле те БУЦКО и ДАЦА

Године проведене с тобом оставиле су само лепе успомене.
Кумови: СНЕЖА, МИЛА и ИВАНА с породицом

(88/249281)

(78/249229)

ЉУБИЦЕ ПОПОВИЋ
1932–2017.

ЕЛЕНА ХАВАЈ
1955–2017.

Сахрана је обављена 10. октобра 2017, на
Православном гробљу.

Ожалошћени: кћерка ЕМАНУЕЛА и зет МИЛАН
(7/249010)

РАДНО ВРЕМЕ БЛАГАЈНЕ:
понедељком и уторком од 8 до 18, средом од 8 до 15,
а четвртком и петком од 8 до 13 сати

Заувек ћеш бити с нама.
Драга моја

Преминула је моја кума

Ћерка САЊА, зет БОРИС, унуци ДАРКО

МИЉАН ИЛИЋ

Последњи поздрав драгој комшиници

Последњи поздрав нашем

и ИГОР, родбина и пријатељи
(21249041)

Нема више друга мог...
Последњи поздрав комшији

ЛЕЛО

ЛЕЛА

ПОПУСТ

ДЕЈАН САМАРЏИЋ
с породицом
(25/249057)

… и већ ми недостајеш.
Нећу те заборавити.

ПАНЧЕВАЦ

ЕВА ЈАНКОВИЋ
с децом

Твоја ДЕСАНКА
с породицом

(63/249174)

(48/249133)

телефон:
013/301-150

МИЛИВОЈУ
ВИТОМИРОВУ
од породице ВИЈАТОВ
(77/249228)

Обавештавамо кориснике наших услуга
да на цене огласа и
читуља одобравамо
попуст свим радним
данима осим средом.

ЉУБИЦИ
ПОПОВИЋ

МИРКУ
БОШЊАКОВИЋУ

од БРАНКЕ и ЦАЦЕ
с породицом

1937–2017.
Супруга МИЛКА, син
ЗОРАН, ћерка
ВИОЛЕТА, унуке САРА
и АНА, зет ЗЛАТКО
и снаја ЕЛЕНА

(46/249128)

(95/249312)

учитељици

Петак, 13. октобар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ
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16. октобра 2017. навршавају се две године откако није с нама
наш вољени

6. октобра 2017. преминула је наша вољена и добра супруга, мајка и бака

МАРИЈА
ВЕЉИН
1951–2017.
Бол није у речима и сузама, него у нашој души у којој ћеш ти вечно живети.
Твоји: ТАЊА, ЈОЦА,
МАРИЈАНА,
АНДРИЈАНА и НИКОЛА

КАТИЦА Ђ. СТАНИМИРОВИЋ
1933–2017.

ЗЛАТОЈЕ ГАЛЕТИН

(60/245170)

Сахрана је обављена 9. октобра 2017. на Новом гробљу у
Панчеву.
Вољени никад не умиру. Они су увек у нама и с нама.
Хвала ти за велику љубав, доброту, нежност и бескрајну
толеранцију.

Дани пролазе и пролазиће, а неизмерна бол и туга за тобом остају
вечни, јер то је љубав коју смрт не прекида и туга коју време не лечи.

ПАНЧЕВАЦ

Супруга ЛЕНКА, ћерке БИЉАНА и БЕБА

телефон:

(82/249239)

013/301-150

Твоји: супруг МИЛАДИН, ћерка ЈАДРАНКА,
унука МИЛА и зет ПРЕДРАГ

IN MEMORIAM

КЕРЕБИЋ

(75/249220)

Заспала је заувек нежна, тиха и смерна

Последњи поздрав нашој драгој

КАТИЦА СТАНИМИРОВИЋ КАЈА
1933–2017.
Тугујемо за добром особом.

МИЛИЦА ТОМИЋ
рођ. Прванов
1925–2017.
Сахрана је обављена 11. октобра 2017, у 14 сати.
Хвала за живот, љубав и подршку.
Ожалошћена породица: ћерка БРАНКА,
син ЗОРАН, унуке ЗОРАНА и МИЛИЦА
и снаха БРАНКА

Сећања на вољене вечно трају.
ЗОРАН с породицом

(61/249171)

(81/2492379)

ТАЊА с децом
(73/249215)

9. октобра 2017. године преминула је наша вољена мајка и бака

МАРИЈА

ДРАГАН

1935–1987.

1961–1997.

ЂОРЂЕ
1933–2017.

тета МАРИ
Последњи поздрав

После толико година не знамо шта је заборав

ПЕТРУШЕВИЋ
С поштовањем комшије
у Моравској 13
(90/249289)

бака МИЛИЦИ
СЛАВКО
Породица РАДОГОСТИЋ
(62/249172)

МАРА МИЈАЈЕВ МОГИН
1934–2017.

Последњи поздрав

Последњи поздрав нашој тетки

Нашем драгом пријатељу велико хвала за дугогодишње искрено дружење и пријатељство.
Никада Те нећемо заборавити.
РАДА, ПЕЦА и ДРАГАН

Њени ПРВАНОВИ
(96/249315)

БУЦИ

БОСИЉКЕ
ПИВАШЕВИЋ

(69/249195)

(98/249323)

14. октобра, у 11 сати, на
војловачком гробљу одржаћемо једногодишњи помен нашем вољеном

(20/249036)

Тишина, бол, туга и ништа друго. Пружала си
само љубав и оставила
трагове који се не бришу.
Твоја ЦАКАНА,
НАДИЦА и МИЛОШ

17. октобра 2017. навршавају се четири године откада
није с нама наш

(85/249259)

БРАНИСЛАВ
САВАНОВИЋ
2004–2017.

ПАНЧЕВАЦ

БРАНКО СТОЈАКОВИЋ
од сестре РАДЕ с породицом
(54/249149)

РАДОШЕВИЋ
Прошла је нестварна
година, пуна сећања,
туге и бола.
С љубављу најмилији

Твоја доброта, племенитост и љубав вечно ће бити у
нашим срцима.
НАДА и СЛАВКО

(47/249131)

МАРИЈА

Увек си у нашим срцима.
Синови НОВАК и ЂУРО
с породицама

ДУШО

ДУШИ

СЕЋАЊЕ
16. X 2016 – 16. X 2017.

МИЛИЦИ ТОМИЋ
1925–2017.

Драга наша

Нашој

Последњи поздрав брату Бранку

Ваше ћерке с породицама

Навршиле су се три године од смрти наше
мајке, баке и прабаке

БУЦИ

(1/248973)

од комшија: ЈОВАНОВИЋ, МАРКОВИЋ,
КОВАЧЕВИЋ, В. НИКОЛИЋ, ОБУЧИНА,
ДАНКУЦ, БАТАЛО, А. НИКОЛИЋ, ЛАЛИЋ,
БУКАЗИЋ, МИЈИЋ и АЂИБАБА

ОЛГА

17 година
(91/249295)

С љубављу њени најмилији: ДЕЈАН, БОЈАН,
ИВАНА и НЕНА
(55/249153)

31 година
ковач

телефон:
013/301-150

ЖИВОЈИН ПРЕДИЋ
Успомену на њега чувају: ДЕЈАН, ХЕЛЕНА,
МИЛАН и АЛЕКСАНДАР
(92/249297)

МИЛОШУ
РАКИЋУ

Увек си у нашем сећању.
Ћерка ЉУБИЦА
с породицом

1938–2016.
Вечно ожалошћени:
ћерка СНЕЖАНА, зет
ДОМОКОШ и посебно
унука АНЂЕЛА

(86/249267)

(94/249308)
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Петак, 13. октобар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У уторак, 17. септембра 2017. даваћемо четрдесетодневни помен
на Старом православном гробљу

18. октобра 2017. навршиће се две тужне
и предуге године откако нас је заувек напустио наш драги

У суботу, 14. октобра, 2017. године, у 11 сати, на
Новом гробљу, даваћемо шестомесечни помен
нашој вољеној

ЉУБИЦИ ИЛИЋ

МИЛОШУ ЈОВАНОВУ
Остала нам је туга и бол за ведрим, насмејаним, вредним и увек
расположеним нашим Мишом.
Живеће у нашим срцима и нашим мислима док смо живи, док је нас.
Неутешна породица
(57/249158)

Застанимо и сетимо се да је, до прошле године, био са нама

Сећања остају вечна.
Почивај у миру.

БОРИСЛАВ КАПОР

Твоји вољени
(50/249139)

Наша бол је једнако снажна као првог дана. Никада те нећемо заборавити.
Неутешна супруга АНИЦА и ћерке
СЛАВИЦА, ГОРДАНА и ВИОЛЕТА
с породицама

17. X 1983 – 17. X 2016.

Прошло је двадесет година откако није с нама

(64/4734)

18. октобра 2017. навршава се девет година откако није с нама наш

РАДОМИР
ВУКЧЕВИЋ
МИЋА

РОЗА НЕГОВАН
1941–1997.
Сећамо те с љубављу и поштовањем.
Твоји најмилији
(68/249195)

АЛЕКСАНДАР БУЦУ БЕЛИ
У четвртак, 19. октобра 2017, у 14 сати, посетимо последње му исходиште Колумбаријум на Новом гробљу у Панчеву, а затим
подсетимо се његовог дивног лика друга,
пријатеља, мога брата, и његовог дела на
сплаву „Сидро” на Тамишу.
ТАША, УНА, ПЕТАР, ТАЊА, ЂЕНИ
и ЛУМИНИЦА с породицама

Тата, увек ћеш бити у
нашим срцима.
Твоја породица

ПАНЧЕВАЦ

ЂОРЂЕ НИНИЋ

телефон:

Његова породица

013/301-150

(66/249185)

(72/249209)

16. октобра навршава се шест месеци откако нас
је напустио наш драги

СЕЋАЊЕ

Болне и празне три године без драгог

ВЕСЕЛИН

(71/249198)

БЛАЖЕВСКИ
18. X 2000 – 18. X 2017.

У четвртак, 19. октобра
навршава се десет година откако није с нама

ДИМЕТА ПРЕМЧЕВСКОГ

ГОДИШЊИ ПОМЕН

ДАНЕ ГЛУМАЦ

МИЛКА
ИВКОВИЋ

БАТА
МАРЈАНОВ

У нашим мислима зау-

12. X 2014 – 12. X 2017.
У свaком нашем ћутању само тебе чујемо, а туга нема крај.
Породица
(28/249066)

Помен ће се одржати у суботу, 14. октобра, у 11
сати, на гробљу Котеж.
Син МИЛЕ, снаха БЕБА и унуке МИЛИЦА
и МАРИЈА

СЕЋАЊЕ

Твоји најмилији
(67/249193)

17. октобра навршава се
десет година откад нас
је напустио наш драги

СПАСИЋ

(84/249248)

1949–2016.

Отац СТОЈАН, брат
МИЋА, снаја РАДА
и братанци НЕМАЊА
и МИЛОШ

Време пролази, а бол
остаје.
Твоје: МИЛИЦА,
ИВАНА и САВЕТА

(80/2149233)

(42/249122)

СЕЋАЊЕ

ОЛГА

СТОЈАН

15. X 2002 – 15. X 2017.

8. XI 2011 – 8. XI 2017.
Ваши најмилији
(37/249108)

Сећање на наше родитеље

СЕЋАЊЕ

МИРЈАНА
ПАЛАНАЦ

ЗАГОРКА

2014–2017.
2015–2017.
Успомену на њих чувају породице МАРКОВИЋ
и СТАНКОВИЋ

Годину дана је прошло
како се преселила у наше успомене.
ЗОРАН, ВЛАДИМИР,
ИВАН и ЦИЦА

ГРОЗДАНА
ЈОЛОВИЋ

(6/249007)

15. X 1997 – 15. X 2017.

ДРАГОЉУБ ЦОЛНАРИЋ
2002–2017.
Твоји најмилији

Твоје: ДАНИЦА и МАЈА

(5/249003)

(13/249299)

(49/249135)

(53/249145)

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

ЗОРАН
МАРИНКОВИЋ

СТАНКО
ЖИВКОВ ЦАНЕ

каменорезац
2009–2017.

14. X 2016 – 14. X 2017.
Година туге и сећања.

12. октобра навршава
се годину дана откако
није с нама, али зато
живи у нама

СЛОБОДАН
БОЈКОВИЋ

Твоја деца

Брат МИЋА
с породицом

2016–2017.
Чувамо те од заборава.
Брат МИЛЕ
и снаја ВЕРА

(40/249117)

(45/249127)

(17/249031)

Заувек у нашим срцима.

БРАНИМИР
ВУКАШИНОВИЋ
Занавек никад га неће заборавити супруга НАДА.
Увек ће остати
у сећању породице

МАРКОВИЋ

РАНКО

век.

Шест месеци откако није с нама, обичан, а тако
посебан, несебичан, пун
љубави, разумевања и
стрпљења. Наш тата,
таст, деда и прадеда

СЕЋАЊЕ

СЕЋАЊЕ

СЛАВОЉУБ
БОНИН
2005–2017.

СЛАВОЉУБ
БОНИН

БОНИН
СЛАВОЉУБ

2005–2017.

2005–2017.

Заувек живиш у нама.
Твоја сестра
с породицом

Твој ведар лик заувек
ће грејати наша срца.
Ћерке: МИЛИЦА
и НЕВЕНА с мамом

Захвалне ћерке: НЕНА,
ЗОРИЦА и ВЕСНА
с породицама

(15/249030)

(14/24903)

(2/248982)

Дугих дванаест година
откада није с нама наш
вољени син. Године
пролазе, а туга остаје.
Родитељи: ЉУБИША
и ЗОРИЦА
(16/249030)

Најмилији наш тата

БРАНИСЛАВ
НИКОЛИЋ
7. VII 1934 – 15. IV 2017.

Петак, 13. октобар 2017.

ЧИТУЉЕ И ПОМЕНИ

У среду, 18. октобра 2017. године је четрдесет дана … а сваким даном све више нам недостајеш...
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У суботу, 14. октобра 2017. године, на гробљу у Мраморку, даваћемо четрдесетодневни помен нашој драгој мајци, баки и
прабаки

проф. др ДУШАН ЂОРЂЕВИЋ
1928–2017.

ПЕТРИ ПОПАДИЋ

Без тебе више ништа неће бити исто. Остале су туга и празнина...
Ипак, поносни смо и поносићемо се Тобом и вечно ћемо ти бити
захвални.
Ћерке ЈОВАНКА, МАЈА и ВАЛЕРИЈА, унучад ДАМЈАН и ЛИДИЈА,
зетови и породица
(4/248995)

рођ. Новковић
1929–2017.
Навршава се четрдесет тужних дана откада ниси с нама, а тако много нам свима
недостајеш.
Тугују за тобом твоји: НАДА, НЕДЕЉКО
и ПЕТАР са својим породицама

18. октобра 2017. године навршиће се четрдесет дана откада нас је напустио наш
вољени

(59/245169)

Сећање на наше драге

СЕЋАЊЕ

ВЕЉКО БРАШОВАН

ЂУРИН

Много нам недостајеш.
С љубављу и поштовањем чувамо те од заборава.
Супруга НАДА, ћерка БРАНКА
и син НЕНАД с породицама

ADOLF KIRHROT DOLI
2007–2017.

СРБИСЛАВ

С љубављу и поштовањем носимо те и даље у срцу и чувамо од заборава.

НЕВЕНКА

(35/249091)

Већ ће 17. октобар, годишњица кад је овај свет
напустио

Поносно вас чувамо од заборава.

Твоја супруга ВЕРА с децом

Син СТЕВА и ћерка ГОЦА с породицама

(65/249184)

(18/249033)

ПОМЕН

СЕЋАЊЕ

18. IV 2017 – 18. X 2017.
шест месеци

АЛЕКСАНДАР С. КАНАЧКИ
Најплеменитији, најнежнији отац, супруг, ближњи, хуманиста.
Велики српски добротвор, међу највећима, а сада само бол и туга.
Само твоја ЉИЉАНА

ИВАН
БОРДОШ ЛИЛЕ

ЂУРЂИЈА ДАНИЛОВИЋ
2005–2017.

15. X 2004 – 15. X 2017.

Породица ТРАЈКОСКИ
(41/24918)

23. октобра наврашавју
се двадесет четири године како није с нама

15. октобра, у 10.30, дајемо четрдесетодневни
помен нашем драгом

Никад те неће
заборавити
супруга МАЈА

(22/249051)

ДУШАН ДОЈЧИНОВИЋ
Хвала на свему што си учинио за нас. Кад пожелиш бићу ту, а до тада остајеш моја јутра, моје
подне, моје поноћи.
Наше те мисли грле, а сузе љубе.
Твоја ГОЦА, ДЕЈАН и ДИЈАНА ДОЈЧИНОВИЋ

Драгој и вољеној

16. октобра 2017. навршава се година од смрти мог супруга

(12/249024)

(39/249113)

15. октобра навршава
се четрдесет дана од
смрти драгог стрица

Навршава се годишњица од погинућа мог јединца сина

КАТИЦИ КАРА
1931–2017.

СЛАВКО
СТОЈАКОВИЋ
1934–1993.

МИЛАНА

МИЛАНУ
СТОЈАКОВИЋУ

СТОЈАКОВИЋА

1960–2017.

1960–2017.

Твоји: супруга МАРА
и син ДУШАН
с породицом

Мајка МАРА и брат
ДУШАН с породицом

Синовац МИЛОШ

(8/249017)

(9/249017)

(10/249017)

СЕЋАЊЕ

ВЛАДИМИРА РИСТИЋА РИЛЕТА
1983–2016.
Вечно ожалошћена мајка ЈАСМИНА
и син МАТЕЈА
(3/248982)

Хвала ти за доброту, нежност и љубав коју си
нам пружио.
Нећемо те никад заборавити.

(11/249020)

(56/249157)

Сећање на наше драге

СЕЋАЊЕ

2008–2017.
Породица ТАСИЋ
(29/249070)

СУЗАНА ТАСИЋ

СТАНКА КРСТИЋ
2007–2017.

2001–2017.
Породица ТАСИЋ

Десет година је прошло, туга је остала.
Твоја сестра ЉУБИНКА с породицом

(30/249070)

(19/249035)

БРАНИСЛАВА
2012–2017.

Супруга НАДА,
син САША и ћерка
САЊА с породицама

У суботу, 14. октобра, обележавамо шестомесечни помен
од смрти наше вољене мајке

СТОЈАНОВ

ЈОНКА
СТАМЕНКОВИЋ

ДРАГАНА
ВУЛИНА

Четрдесет дана је прошло откако си нас тихо
напустила, али бол и туга су и даље присутни у
нашим срцима.
Чуваћемо сећање на тебе!
Твоји најмилији: ћерка
КЛОДИЈА, унуке
ИСИДОРА
и ДАНИЈЕЛА, праунука
МАША, зетови
МИЛЕНКО, ДУШАН
и САВА

ДРАГИША
2013–2017.
С љубављу и тугом породица
(31/249071)

ЈАГОДЕ
ДУРМИШЕВИЋ

Породица
(76/249225)
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ИНФО/ЗАБАВА

ВАЖНИ ТЕЛЕФОНИ

РОЂЕНИ

Пише: Талида talida.kv@gmail.com, 063/636-053

Добили ћерку
4. септембра: Лану – Љиљана Недељков и Живан Стојић; 7. септембра: Азизу – Мелинда Шахини и
Мирсан Далипи; 14. септембра: Елену Валентину – Марија и Виктор Валентин Скурту; 19. септембра:
Ленку – Андријана Божић и Александар Ђермановић; 22. септембра: Дајану – Виолета Модошки и
Игор Станковић, Круну – Ружица Новаков; 25. септембра: Емилију – Маја и Милан Миликић, Хелену
– Тамара и Игор Грчевски, Уну – Вања Ведл и Марјан Ритопечки, Јулију Ему – Јасмина и Нецулаи Захариа; 26. септембра: Кристину – Светлана и Душан Илић, Душицу – Маријана и Александар Којчинов, Ему – Милица и Милан Крњајић, Алексију – Сара Труја Шалипур и Борислав Шалипур; 28. септембра: Алису – Маријана и Горан Оташ, Галу – Милица и Љубомир Радојковић, Вању – Тамара и
Бранко Нешковић, Софију – Наташа и Предраг Папулић; 29. септембра: Леонору – Надица и Иван Ракашћан, Милицу – Љубица и Драгомир Вајагић; 2. октобра: Сару – Слађана и Милан Петровић.

14. септембра: Стефана – Милица Пантић и Дарко Живановић; 20. септембра: Лазара – Рената Јанков и Неџад Салиховић; 21. септембра: Дениса – Љиљана и Виктор Бањаш; 23. септембра: Златана – Драгана и Стефан Станковић, Луку – Јелена Лазаревић и Стеван Врачарић, Алексу – Ана Васић
и Данијел Петровић, Матеју – Јована Дељанин и Никола Пољак; 25. септембра: Николу – Невена и Бојан Вила; 26. септембра: Константина – Емилија и Јован Белча, Лазара – Снежана и Марко Милановић; 28. септембра: Предрага – Милица и Горан Стојановић; 29. септембра: Стефана – Маја и Денис
Андраши, Душана – Тијана и Немања Радашиновић, Виктора – Зорана Јовчић и Зоран Врањеш.
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миси једино право решење. Преоптерећеност сопственим жељама и плановима често се заврши
крахом. Потребно је да слушате
људе око себе, укључујући и
партнера, јер само тако можете
доћи до решења.
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7
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Заокупљени сте са милион
ствари, тако да је могуће да правите и ненамерне грешке. Посветите више времена пријатељима.
Излазите, дружите се, нађите
времена и поред обавеза. Будите дипломатични и на фин начин
кажите шта вам смета.

Рак

Јарац

(22. 6 – 22. 7)

(22. 12 – 20. 1)

Некако све примате превише к

Мозак вам је препун информа-

срцу. Можете да заплачете за
ситницу. Потрудите се да завршите оно што се мора. Средином
седмице очекујте новчани добитак. Било би добро да обуздате
своју потребу за куповином непотребних ситница.

ција. Направите паузу и крените
од најбитнијег. Можете очекивати пуно састанака и краћих путовања, што ће резултирати добром пословном сарадњом. Особе
из иностранства, поготово ако су
млађе, обећавају добру зараду.

Лав

Водолија

(23. 7 – 22. 8)

(21. 1 – 18. 2)
Флертујете, и то ненамерно, па
поведите рачуна да то не буде
погрешно протумачено. Не запостављајте партнера, он вам је
сада велика подршка. Људи су
спремни да вас слушају, па искористите тренутак да потерате
воду на своју воденицу.

Рибе
(19. 2 – 20. 3)
Нажалост, ове седмице ћете
научити значење реченице да је
ћутање злато. Мало сте напетих
живаца, па се може догодити да
брзоплето реагујете. Пробајте да
користите дипломатски речник.
Новац коме се надате, стићи ће
до краја седмице.

МИНИ-УКРШТЕНИЦА

ВОДОРАВНО И УСПРАВНО: 1. град на Космету, 2. биљка бесцветница, 3. ексцес, изгред – ауто-ознака Шида, 4. батина, палица – усамљен,
5. тог тренутка – аргентински шаховски велемајстор (Оскар), 6. име
глумца и певача Монтана – позив упућен већем броју лица, сазивање,
7. циљати у мету, 8. бивши фудбалер „Црвене звезде” (Јован).
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Ово је седмица када су компро-
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(22. 11 – 21. 12)

но би могао једним делом да
стигне у току седмице. Будите
опрезни у преговорима, нарочито
ако су странци у питању, да вам
не би промакао неки битан детаљ. У љубавним односима будите оптимистичнији и отворенији.
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Стрелац

(21. 5 – 21. 6)

Новац који дуго очекујете конач-

7

Тренутно сте као нагазна мина.
Превише сте се запетљали у послове, а ниједан никако да приведете реализацији. Направите
приоритете. Било какве врсте
расправа, емотивних или пословних, оставите за наредни период, а ове седмице се повуците.

Близанци

3

1

9

ма, пријатељима и надређенима
спустите тон за две октаве. Контролишите реакције, јер од накнадног
извињавања нема вајде. Нађите
начин да избаците бес. Радите, на
пример, више физичких послова у
свом дому, бар ћете га скоцкати.

(23. 8 – 22. 9)

1

1

(23. 10 – 21. 11)

Девица

ДВОСТРУКА УКРШТЕНИЦА

3

Шкорпија

(21. 4 – 20. 5)

2

СУДОКУ
2

Бик

Посао иде узлазном линијом.
Остварићете много нових контаката, али и обновићете неке старе. Потребно је да мирне и хладне главе доносите одлуке и да се
не водите само тренутном зарадом, већ да сагледате могућност
дугорочне сарадње.

ИСПУЊАЉКА

Целе седмице бићете у свом елементу и зрачићете оптимизмом.
Кренуло вам је на скоро свим пољима, па можете профитирати и
у пословима за које мислите да
нису важни. Најбитније је да ћутите и радите и да не упознајете
људе са својим плановима.
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ВОДОРАВНО: 1. област у Хрватској, 2. професор историје, 3. накнада за
коришћење стана (мн.), 4. река у Сибиру, притока Лаптевског мора – мајчин брат, 5. житељ европске острвске државе – француски сликар (Жорж).
УСПРАВНО: 1. резултати размишљања, 2. река у Украјини, 3. име канадске глумице српског порекла Катић, 4. кухињска посуда, 5. тропски папагај, 6. микроорганизам који изазива заразне болести, 7. било чије, 8. јестиви морски пужић, 9. палма која расте у Азији.
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РЕШЕЊА – Испуњаљка: контраст, Старчево, антрацит, тинктура,
Дангубић, Илијевић (коначно решење: Константин Данил). Двострука укрштеница: Приштина, раставић, испад, ши, штап, сам, тад, Пано, Ив, сазив, нишанити, Аћимовић. Судоку: 789623451, 536914278,
124857639, 957146823, 418235796, 362789145, 695471382,
241398567, 873562914. Мини-укрштеница: Мославина, историчар,
станарине, Лена, ујак, Ирац, Сера.

Слогови: АН, БИЋ, ВИЋ, ВО,
ГУ, ДАН, И, ЈЕ, КОН, ЛИ, РА,
СТАР, ТИНК, ТРА, ТРАСТ, ТУ,
ЦИТ, ЧЕ.
ВОДОРАВНО: 1. изразита супротност, опречност (стр.), 2.
насеље у саставу града Панчева,
3. висококалорични фосилни
угаљ, 4. биљни екстракт помешан са алкохолом, 5. кошаркаш
„Црвене звезде” пореклом из
Панчева (Немања), 6. академска
сликарка родом из Црепаје
(Ксенија).
У осенченим пољима крије се
име и презиме српског сликара (на слици), који је осликао иконостасе Успенске цркве у Панчеву и цркава у Уздину и Добрици.

КОКТЕЛ

(23. 9 – 22. 10)

У комуникацији са сарадници-

УМРЛИ
27. септембра: Љубица Јосимов (1955), Јозефина Цинцовић (1957), Саво Живанић (1939); 28.
септембра: Недељка Вишњић (1939), Никола Аврам (1948); 29. септембра: Станица Гава
(1951), Весна Папић (1982); 30. септембра: Арса Анђелковић (1933), Стеван Стојадиновић
(1959), Милена Кесић (1927), Мариора Огрин (1947), Катица Маћеј (1933), Розалија Мора (1938);
1. октобра: Богољуб Јовановић (1935), Биљана Лазић (1959), Коста Пуја (1942), Предраг Грмуша (1959), Драги Станковић (1936), Милисав Васовић (1930), Руждија Мустафовић (1941); 2. октобра: Слободан Миленковић (1965); 3. октобра: Миломир Маџаревић (1931), Даниел Перчић
(1945), Светислав Златановић (1955); 4. октобра: Дуфка Цветановски (1937), Љиљана Драговић
(1947), Јелена Крстић (1950), Мирко Бошњаковић (1937); 5. октобра: Филип Даријевић (1930),
Љубица Дотлић (1945), Милан Санадер (1937).

Вага

(21. 3 – 20. 4)
напетим и нервозним. Могући су
проблеми са спавањем. Концентришите се и радите само оно
што вам је тренутно најбитније.
Дајте себи времена да се што више одмарате. Крајем седмице
следи стабилизација.

ВЕНЧАНИ
28. септембра: Сандра Манчић и Бранисалав Микић, Здравка Радојчић и Марко Нонковић; 30.
септембра: Иванка Милутинов и Душко Ераковић, Тијана Младенов и Милош Станковић, Данка
Ћоровић и Божо Пејаковић, Аида Калић и Мирослав Козлина, Тамара Тошић и Александар Пантић,
Марија Марковић и Жарко Настић; 1. октобра: Тања Вујовић и Горан Маравић, Ивана Јурковић и
Милутин Вулевић, Стојанка Стан и Ламбе Филипоски, Александра Поповић и Душан Божић; 5. октобра: Мирјана Груба и Предраг Каварић, Љиљана Новаков и Душко Николић; 7. октобра: Јована
Радаковић и Његош Милачић, Бранислава Вујаковић и Душан Шуњка, Дијана Стојковић и Милош
Мрчковић; 8. октобра: Споменка Паић и Драган Ераковић, Валентина Рашић и Михајло Ожеговић.

Ован
Вишак енергије чини вас јако

Добили сина

ЕНИГМАТСКИ
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Хороскоп

ИЗ МАТИЧНИХ КЊИГА

Полицијска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Ватрогасна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193
Хитна помоћ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194, 345-369
Тачно време . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
Телеграм . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1961
Пријава сметњи телефона . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19771
Центар за обавештавање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1985
Информације о телефонским претплатницима . . . . . 11811
Општа болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-900, 306-400
Очна болница . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 316-054, 315-228
Дом здравља . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309-200
Телефонско саветовалиште Центра за превенцију 313-349
Стоматолошка поликлиника . . . . . . . . . 513-338, 312-847
„Хало” за здраву бебу . . . . . . . . 011/3237-357, 3237-358
СОС телефон за жртве насиља у породици
бесплатни позиви 9–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . 0800-100113
СОС дечја линија „Број за проблем твој”
бесплатни и поверљиви позиви, 0–24 . . . . . 0800-123456
Патронажна служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 331-495
Ветеринарска станица . . . . . . . . . . . . . 345-688, 344-821
Служба санитације . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-148
Одржавање станова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 304-932
ЈКП „Грејање” (централа и димничарске услуге) . 315-400
Диспечер „Електровојводине” – кварови . . . . . . . 319-220
Диспечер „Електровојводине”– централа . . . . . . . 315-020
Водоснабдевање . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341-161
ЈКП „Водовод и канализација” – кварови . . . . . . .377-450
ЈП „Србијагас” (кварови и пријава стања) . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2155-350, 351-208
ЈП „Србијагас” (рекламације) . . . . . . 2155-359, 2155-351
Лифт-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 352-013, 348-547
Шлеп-служба . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 063/248-104
Паркинг-сервис . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351-398
Железничка станица . . . . . . . . . . . . . . . 341-111, 345-655
Беовоз – информације . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-031,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .011/3370-032, 011/3370-048
АТП – информације . . . . . . . . . . . . . . 2518-570, 2510-455
Градска управа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308-830
Пијаца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 319-687
Културни центар . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440-940
Градска библиотека . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 314-455
Народни музеј . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 342-666
Дом омладине . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311-315
Телевизија Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318-492
Туристичка организација Панчево (ТОП) . . . . . . . 351-366
АМСС Панчево . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 069/870-18-64
Помоћ на путу и шлеп-служба . . . . . . . . . . 065/987-27-24
ЈКП „Зеленило” – дежурна погребна служба . . . . 318-958
Комунална полиција . . . . . . . 013/308-950, 065/866-25-37
Систем 48 . . . . . . . . . . . . . 308-948; СМС: 065/866-25-00
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ПРОШЛОГ ВИКЕНДА У ДЕЛИБЛАТСКОЈ ПЕШЧАРИ

СУНЦЕМ ОКУПАНЕ „БОЈЕ РУЈА”
Поново је једна од најздравијих манифестација у окружењу, под називом „У бојама
руја”, напунила плућа и душе
многих Панчеваца. Пре свега
оних најмлађих, којима је то и
најпотребније.
Овог пута их је, протеклог
викенда, на прелепом Чардаку
и околним шумским стазама,
препуним предивне медитеранске биљке, било преко
хиљаду петсто, уз још осамсто
одраслих, а да све протекне у
најбољем реду, потрудили су се
волонтери Планинарског друштва „Јеленак”.
Манифестација под називом
„У бојама руја” била је заказана, по традицији, за прву октобарску суботу. Међутим, метеоролошка прогноза је организаторе из Планинарског
друштва „Јеленак” навела да
догађај продуже на два дана,
односно да предложе учесницима, посебно ђацима организованим по групама, да дођу
наредног дана, за када је било
предвиђено лепше време.
Испоставило се да су сви сајтови оманули у прогнози, чак и
пословично најпрецизнија Контрола лета, па је пешачење и
дружење на прелепом Чардаку
протекло без иједне капи кише.
Дводневно планинарење
Чардаком
Поново је оборен рекорд по
броју учесника. Било их је близу две хиљаде триста, а према
наведеној препоруци, самоиницијативно су се поделили у
две готово идентичне половине. То се није односило на надметања, која су по првобитном
плану одржана у суботу, 7.
октобра.
Тако је у трекинг лиги учествовало близу сто двадесет
такмичара, а вреди истаћи да
је укупни победник Александар Митић из Опова, члан ПД-а
„Јеленак”. Што се других Панчеваца тиче, Александар Шац

је победио на основној стази,
док је трећи био Братислав
Јеремић. Када је реч о бициклистичком маратону, изузетно напорну стазу дужине 72
километра завршило је свих
тридесетак учесника.
У исто време су се малишани кретали по путањама према
узрасној категорији, па су прваци и другаци преваљивали краће дистанце, а они старији
нешто дуже. Првог дана су у
бојама руја уживали ученици

из Јабуке и Омољице, док су се
ђаци из Качарева и градске
школе „Стевица Јовановић”
поделили у две групе, па су
шетали и у недељу с другарима
из образовних установа „Свети
Сава” и „Исидора Секулић” и
из Старчева, као и први пут из
једне школе из Зрењанина. По
традицији, организован је и
пратећи културно-забавни програм, па је у суботу наступио
састав оформљен за ову прилику под називом „Руј”, који су
чинили познати панчевачки
музичари – Тођа, Мизге, Сале
и Мијат. Након њих наступио
је Бранко Каменковић, врхунски интерпретатор грчке музике, што је било сасвим у складу
с темом будући да је руј меди-

теранска биљка. Публика је на
то одлично реаговала, као и на
час зумбе у организацији клуба „Би фит”.
И другог дана викенда било
је веома занимљиво. Састав
музичке школе, предвођен
професором гитаре Зораном
Илићем, свирао је најпре у акустичној верзији на прелепој
локацији познатој као Боров
брег, а потом и на бини у центру Чардака. Свој програм
извео је и Плесни клуб „Балерина”, а цела манифестација
затворена је још једним „зумбањем”.
Наплаћен улаз и деци?!
За несумњив успех овог догађа ја заслу жно је пре ко сто

ОДРЖАНИ ДЕСЕТИ „ДАНИ МАЂАРСКЕ КУХИЊЕ” У СКОРЕНОВЦУ

Мека за љубитеље пикантног залогаја
Јубиларни, десети „Дани
мађарске кухиње” одржани су
прошлог викенда у Скореновцу. Том приликом су бројни
мештани и други гости, боље
рећи гурмани који не зазиру од
пикантног залогаја, могли да
уживају у садржају из неколико десетина котлића, разним
другим специјалитетима и препознатљиво веселој атмосфери.
Све је почело дан раније, у
петак, 6. октобра, када је отворена изложба дечјих ликовних
радова, након чега је одржан
културно-уметнички програм.
Поред осталог, било је и речи
о животу, обичајима и исхрани молдавских Мађара.
сиром трапистом и надевом од
белог лука потопљеног у сирће
и уље) и куртош (познати
колач у облику ваљка). Нису
незапажено прошле ни мађарске кобасице по оригиналној
рецептури месаре „Пап”, као
ни пржена риба и ђаконије за
сладокусце, попут кнедли са
шљивама.

Ипак, главни акценат стављен је на „шпеције” из котлића. Било је свега „на кашику”:
од гулаша разних „сорти” –
говеђег, пилећег, свињског,
овчијег, па и „дивљачког”, преко шкембића и пасуља, до такозване котловине, коју је припремао нико други него
пуковник у пензији Золтан
Дани. Чувени командант несаломиве јединице противваздушне одбране наше војске, која
је „скинула” неколико невидљивих НАТО авиона, промовисао је, као и ранијих година,
помало заборављен традиционалан специјалитет од крменадли, кобасица и поврћа, који се
крчкао у тањирастом котлићу.
На све те одличне залогаје
мно ги ма је „легло” точе но
пиво са столова постављених
насред улице, које су гурмани кон зу ми ра ли углав ном
седећи на клупама, док је опуштену атмосферу употпуњавала мађар ска и дру га весе ла
музика.

Пуковник Дани припрема котловину
Главни догађај уследио је наредног дана, у суботу, 7. октобра,

Страну припремио

Јордан
Филиповић

када је у центру села распоређено стотинак штандова. На
њима је, наравно, највише била
заступљена храна, и то пре свега мађарска. Стога су се најдужи редови формирали испред
тезги на којима су продавани
лангош (тесто печено у врелом
уљу и премазано павлаком,

Праве мађарске кобасице

волонтера, од којих је тридесетак на Чардак дошло још у
петак. Организована је и служба медицинске помоћи, али
се пре ма речи ма секре та ра
ПД-а „Јеленак” и директора
ове мани фе ста ци је Мила на
Глум ца, на сре ћу, изу зев
неколико ситнијих интервенција, ништа лоше није догодило.

некако да спречимо. И напослетку, захваљујем Граду, без
чије подршке би било веома
тешко овако нешто приредити
– наводи Милан Глумац.
Малу сенку на овај феноменални догађај бацили су управитељи Пешчаре одлуком да
свим учесницима наплате улазак на Чардак. И то не само
одраслима, које је долазак на

– Морам да истакнем да
припреме почињу већ у јануару, јер поред осталог морамо
да уредимо стазе, које су делимично уништене, нарочито
након истраживања НИС-а.
Непосредна организација започела је када смо послали позиве школама и другим установама. Било је тешко обезбедити
адекватан број волонтера и да
су сви дошли истог дана, вероватно не бисмо имали довољно водича. Овај број учесника
премашује наше капацитете,
па ћемо наредне године морати да га ограничимо како
бисмо све држали под контролом. Приметили смо и да посетиоци беру руј, што није дозвољено, и то ћемо покушати

„боје руја” коштао 120 динара,
већ и деци (иако упола мање).
Невероватно је да у овом случају Шумско газдинство „Банат”
није имало слуха, направило
изузетак и пустило бесплатно
макар малишане, којима је чист
ваздух толико неопходан. С друге стране, запослене у том јавном предузећу није било могуће видети нигде сем на
наплатном месту, а сигурно би
били кориснији у неком другом
сегменту организације догађаја.
Ипак, ни то не може претерано потамнити „боје рује”, јер
испада да их чак и небо чува.
Или оне зраче неком топлином
која топи облаке, јер откад
манифестација постоји, никада није било падавина.

АКЦИЈА „ПАНЧЕВЦА” И УДРУЖЕЊА „ЉУБИМЦИ”

Не купуј – удоми!
Друштво пријатеља животиња „Љубимци” и „Панчевац” организују акцију под слоганом „Не купуј – удоми”. Сваке недеље
биће представљени љубимци за бесплатно удомљавање, односно објављене њихове фотографије са основним подацима.
Нови власници ће потписивати уговор којим ће се обавезати на то да ће својим будућим љубимцима пружити адекватну негу.

Пумпаши
Ово је само једно од четири
прелепа штенета (два мужјака и две женке), са бензинске
пумпе код старог бувљака,
који хитно траже сигурне
домове.
Веома су добри и разиграни, а невоља је у томе што се
налазе поред прометног пута
и сваког часа може да им се деси нешто лоше.
Стерилизација је обезбеђена за све њих након удомљавања, а заинтересовани могу да се јаве на контакт-телефон:
013/352-148.

Црнко
Слатки гарави малиша, пронађен на
улици као бебац, тражи новог власника који ће га чувати и волети. Врло је
могуће да му је неко од родитеља био
лабрадор, па ће Црнко бити сличне
конституције и изгледа када порасте.
Сада има преко три месеца и полако израста у правог мешанца као
измишљеног да буде украс куће и дворишта, а све друге информације могу
се добити на контакт-телефон:
063/253-007.

Након усвајања могуће је обавити бесплатну
стерилизацију удомљене животиње. Све информације
се могу добити на телефон 064/21-74-880
или на имејл адреси ljubimci@gmail.com.
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КРЕЋУ „ЛАВИЦЕ”,
БОРАЦ И ОДБОЈКА 013
Викенд пред нама означиће
почетак нових првенствених
трка за бодове и у одбојкашким лигама. Свако у свом
рангу, нову сезону започињу
и ЖОК Динамо, старчевачки Борац, као и ЖОК Одбојка 013.
Током лета у редовима
популарних панчевачких
„лавица” догодиле су се
велике промене. Дугогодишњи тренер Александар
Владисављев, који је недавно као први асистент Зорана Терзића на Европском
првенству освојио златну
медаљу, није се договорио
око наставка сарадње са
управом Динама. На његово
место дошао је Никола Јерковић, а главни циљ панчевачког суперлигаша ове
сезоне биће опстанак у најјачем рангу.
Из клуба је отишло неколико важних играчица, а
засад су дошле углавном
младе и неафирмисане одбојкашице. Тренери Слободан Радивојевић и Иван
Марковић такође су напустили клуб – први је отишао
у Русију, а други је у Визури.

Током припремног периода
са екипом је радио тренер
Иван Бучевац.
Прво коло у Суперлиги на
програму је 14. октобра, а
одбојкашице Динама гостују у Старој Пазови, где ће
одмерити снагу с Јединством.
Одбојкаши Борца из Старчева, које ће с клупе предводити тренер Душан Јовић,
такође су подмладили тим,
али у нови шампионат Прве
лиге не улазе с белом заставом.
Искусним одбојкашима
Милошевићу, Познићу, Булићу, Владисављеву, Зиндовићу и Спасојевићу, као и
већ „староседеоцу” Луковићу, прикључили су се млади
Ковачић, Крстић, Манић и
Петковић.
Већ на старту новог првенства биће одигран и први
дерби. Старчевци гостују у
главном граду, где ће одмерити снагу с Партизаном.
У Другој лиги група
„Север” екипа Одбојке 013
стартује из Бачке Паланке.
Следи меч с домаћом Панонијом.

АТЛЕТСКИ МИТИНГ У ВРШЦУ

АТИНСКЕ ИГРЕ
Традиционалан митинг у
Вршцу под називом „Атинске
атлетске игре” одржан је прошлог викенда. Чланови АК-а
Тамиш били су веома успешни и на том такмичењу.
Матеја Гамбироза освојио
је сребрне медаље у скоку
удаљ и трци на 50 м, а исто
одличје припало је Олги
Лисицин у скоку удаљ, као и
Терези Ковачевић у трци на

60 м. Никола Бранисављевић
био је најбољи у скоку удаљ.
Женска пионирска штафета у
саставу: Емилија Јелесијевић, Сашка Раданов, Хана
Булатовић и Сања Марић
освојила је бронзу у надметању на 4 x 60 м.

Петак, 13. октобар 2017.
pancevac@pancevac-online.rs

Стефан Марић тријумфовао је на 60 м и у скоку удаљ,
док су Алекса Нертица и
Сања Марић зарадили сребрна одличја у тим дисциплинама. Ања Марић је победила
у скоку удаљ. У трци пионирки на 300 м сва три места
припала су атлетичаркама
Тамиша. Алексија Коцић
тријумфовала је испред Иване Велимировић и Јелене

Васиљевић. У трци пионира
на 400 м златну медаљу освојио је Стефан Лазић, а сребро
је припало Луки Пешићу.
Александар Којић и Марко
Бранисављевић добили су
посебне медаље као најмлађи
учесници.

ПАНЧЕВАЧКИ ФУДБАЛ ОПЕТ У МОДИ
Велики тријумф
Железничара
Динаму 1945 нови
бодови
Фудбал се на велика врата
враћа у Србију. После успеха
Црвене звезде и Партизана,
али и националне репрезентације наше земље, која је изборила пласман на Мундијал у
Русији, љубитељи најважније
споредне ствари на свету у
нашем граду имају много разлога за задовољство и због
резултата панчевачких фудбалских клубова. У Српској
лиги група „Војводина” Железничар и Динамо 1945 постижу све боље резултате и нижу
победе...
Прошлог викенда на програму је била осма рунда у трећем
рангу у нашој земљи, а наша
два тима освојила су свих шест
бодова. „Дизелка” је у јужнобанатском дербију „згромила”
фаворизовани Борац из Сакула, док је „брзи воз” донео
бодове из Зрењанина.
Фуд ба ле ри Желе зни ча ра
разгалили су око 800 гледала ца на СЦ-у „Мла дост”.
Пред момцима које предводи
тренер Ненад Стојчић било је
велико искушење, јер су угостили Борац из Сакула, трећепласирану екипу на табели, која до овог сусрета није
осе ти ла гор чи ну пора за.
Гости су у Пан че во дошли
као фаво ри ти, али ту уло гу
нису оправ да ли и на тере ну,
јер су се наме ри ли на сјај -

Стајчић послао лопту иза леђа
голмана Тривуновића, што је
изазвало праву ерупцију одушевљења на трибинама.
Домаћи фудбалери су и у другом полувремену наставили
добру и офанзивну игру, па је већ
у 58. минуту капитен поново био
на правом месту. Популарни
Стајка повисио је на 2:0, па је
победник тада могао да се наслути. Све дилеме око победника,
ако их је уопште и било, отклонио је Данило Ковачевић, који се
у 85. минуту уписао у листу стрелаца и поставио коначан резултат: Железничар–Борац 3:0.
Поред већ поменутих играча, похвале заслужују и остали

Играчи Фудбалског клуба Железничар у овој сезони на
својим дресовима носе лого организације НУРДОР
(Национално удружење родитеља деце оболеле од рака), са
бројем 1150, и на тај начин желе да помогну деци у борби
против опаке болести.
Наиме, сви људи добре воље који пошаљу СМС поруку на
број 1150, са симболичних 100 динара помажу НУРДОР-у.
нам је фалио Јанићијевић, а
када се сви момци буду вратили у строј, Железничар ће
бити још бољи. Ми увек тежимо да играмо нападачки.
Нисам без разлога кукао како
нам недостају важни играчи у

ЂОКИЋ НА КЛУ ПИ ОМОЉ ЧА НА
Осмо коло одиграно је и у Војвођанској лиги група „Исток”. Младост је гостовала у Пландишту, где је изгубила од домаће Слоге
с 3:2 и тако претрпела трећи пораз у првенству. Голове за тим
из Омољице постигли су Пештерац и Павловић.
После овог пораза дошло је и до промене на месту првог тренера. Владан Несторовић је због породичних обавеза поднео
оставку, а за шефа стручног штаба Младости именован је Душан
Ђокић, некадашњи фудбалер Динама, Црвене звезде и белгијског Брижа, као и доскорашњи тренер који је „брзи воз” увео у
Српску лигу.

ног дома ћи на: Железничар–
Борац 3:0 (1:0).
Иако ни овог пута није била
у комплетном саставу, популарна „дизелка” ушла је у меч
офанзивно, с јасним амбицијама и великом жељом за тријумфом. Јанићијевић, Текијашки и Спасковски, али и остали момци, „везли” су по терену, држали конце игре у својим рукама и чекали прилику
да упосле свој паклени тандем
голгетера Стајчић–Ковачевић.
Железничар је повео у 31.
минуту, када је капитен Жељко

момци који су дали велики
допринос овом важном тријумфу: Јевтић, Ђорђевић, Агић,
Симоновић, Шобат, Томашевић, Савков, Јовановић и Аничић.
– Задовољан сам игром
тима већ дуже време. Можда у
две или три утакмице нисмо
били на свом нивоу, али сада
је дошао и резултат као последица сасвим коректне игре.
Честитам Борцу на досадашњим успесима и желим му
све најбоље у наставку првенства. Сада се тек видело колико

НОВОСТИ С ТАТАМИЈА

ЏУДИСТИ ДИНАМА РУШЕ РЕДОМ
Млади џудисти Динама били
су веома успешни и протеклог
викенда. На међународном
турниру у Мостару, у конкуренцији 1.500 бораца из преко
тридесет земаља, клуб из
нашега града представљали су
Милена, Милица и Милош
Секуловић.
Најуспешнија је била Милица Секуловић, која је у
категорији до 32 кг освојила
две златне медаље у конкуренцији млађих и старијих
пионирки.
И док су се Секу ло вићи
надметали у хали „Бије ли
брег”, њихови клупски другови уче ствовали су на 34.
међународном меморијалном
турни ру „Милић Рашо вић
Миго”, који је одржан у бео-

„ДИЗЕЛКА” У ХУМАНОЈ МИСИЈИ

градској дворани „Шумице”.
Првог дана турнира наступило је око 520 најмлађих такмичара из 52 клуба из: БиХ,
Црне Горе, Хрватске и Србије,
а другог дана су се надметали
кадети, јуниори и сениори.
Полетарци Динама заслужили су пехар намењен најуспешнијој екипи.

Златне медаље су освојили:
Матеја Стојановски, Алекса
Ђуровић, Никола Достић и
Иван Остојић. Сребром су се
окитили Ивана Коларић,
Никола Митић и Урош Ђуришић, а бронзе су зарадили
Дејан Долинга, Ђорђе Јакимовски и Урош Ћућа. Коста
Илијин заузео је пето место.

МЕДА ЉЕ И ЗА КАЧА РЕВ ЦЕ
На такмичењу у нашем главном граду запажене резултате
остварили су и чланови Џудо клуба Јединство из Качарева.
Спортски колектив из места надомак Панчева представљало је петнаест бораца, који су освојили дванаест медаља, а уз
то је и пехар намењен најуспешнијој сениорској екипи припао
управо Качаревцима.

последње време. С њима у
тиму добијамо много, а то се
видело повратком само једног
играча у тим – рекао је после
утакмице шеф стручног штаба
Железничара Ненад Стојчић.
После осам утакмица „дизелка” заузима десето место на
табели, са десет бодова.
Своје навијаче још једном је
обрадовао и панчевачки „брзи
воз”. Фудбалери Динама 1945
наставили су победнички поход,
па су се уздигнутих руку вратили
и из Зрењанина, где су победили
домаћи Раднички с 1:0.

Баш као што је тренер Александар Стевановић и најављивао, његови момци из утакмице у утакмицу играју све боље,
па не треба сумњати да ће
ривали тек падати пред Динамом 1945.
Панчевци су меч у Зрењанину одиграли у саставу: Чановић,
Дашић, Војиновић, Недучић,
Јанковић, Јовановић, Ђокић,
Петровић, Кукољ, Јованчић и
Величковић, а прилику су добили и Радуловић, Мирковић и
Стојановски.
Један, али три бода вредан
гол постигао је Милош Кукољ,
у 43. минуту. Нападач „брзог
воза” на најбољи начин искористио је асистенцију Луке
Јанковића и послао је лопту на
место где су највише желели
његови саиграчи, али и сви
симпатизери Динама 1945 – у
мрежу, иза леђа голмана Зрењанинаца.
После осам утак ми ца у
Срп ској лиги „Вој во ди на”
момци Александра Стевановића заузимају пето место на
табе ли, с пет на ест бодо ва.
Већ наредног викенда пред
„брзим возом” ће бити ново
искушење. У Панчево долази
четвр то пла си ра ни Омла ди нац, што зна чи да ће на
Градском стадиону у нашем
гра ду бити оди гран дер би
кола.
Динамо 1945 је у победничком налету...

ВЕСТ ПО ВЕСТ

ОДЛИЧНИ МАЛИШАНИ
Поводом Дана ослобођења
Беле Цркве прошлог викенда
је у стрељани у Врачев Гају
одржан традиционалан турнир за основце. У конкуренцији такмичара из Беле Цркве,

Панчева, Уљме и Румуније
екипа пионира из нашег града
била је најуспешнија.
У појединачној конкуренцији Алекса Ракоњац је освојио
прво место, Стефан Рађеновић
био је други, а Алекса Ушљебрка трећи.
Овим турниром је и званично почела нова сезона гађања
из ваздушне пушке, а тренинзи се увелико одржавају сваког уторка и четвртка, од 17 до
22 сата, у стрељани СД-а
„Панчево 1813”.
Већ наредног викенда најбољи стрелци наше „дружине”
надметаће се у првом колу
Купа Србије у Новом Саду.

ДЕШАВАЊА ПОД ОБРУЧЕВИМА

ТАМИШ СТАРТУЈЕ С РАДНИЧКИМ
Дарко Јовичић на
челу КЛС-а
Победа Крис-кроса
Почињу узбуђења и за љубитеље игре под обручевима у
нашем граду. Првенствена
трка за бодове стартовала је у
нижим лигама, а викенд пред
нама доноси и почетак нове
сезоне у Кошаркашкој лиги
Србије, у којој ће се надметати
четрнаест екипа.
Кошаркаши Тамиша вредно
су се припремали под руководством тренера Бојана Јовичића, а ако је судити по резултатима из припремног периода, навијачи тог клуба могу
очекивати успешно првенство.
Наиме, Тамиш је у контролним мечевима надвисио и
такве ривале као што су Металац из Ваљева или чачански
Борац. Иако је првенствена
трка нешто сасвим друго, једно

је сигурно – у Тамиш треба веровати.
У суботу, 14. октобра, у
првом колу КЛС-а, у Хали
спортова на Стрелишту гостоваће Раднички из Крагујевца,

МЕДАЉЕ ИЗ БРОДА
Чланови КК-а Младост из
нашег града учествовали су
прошлог викенда на два међународна турнира.
На такмичењу под називом
„Сава опен”, одржаном у Броду (БиХ), у конкуренцији 500
бораца из Хрватске, БиХ, Словеније и Србије наши суграђани су освојили четири трофеја.

Златне медаље су зарадили
Анастасија и Анђелина Јаредић и Милорад Петровић, а
бронзу је освојила Анастасија
Крстић.
На турниру „Београдски победник” учествовали су Милош
Макитан и Игор Милутиновић.
Обојица су имали по три добра
меча, али су поражени у борби
за одличја.

ПОБЕДИЛИ
ПОБЕДНИКА
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а пред премијерни меч у новој
сезони тим из нашега града
добио је још једно велико
појачање – вратио се Иван
Смиљанић, најбољи играч
Тамиша у сезони 2015/2016.
Он је дрес тима из нашег града задужио после једне године
проведене у литванском Невежису. Смиљанић је претпрошле сезоне у дресу Тамиша
постизао просечно 17,6 поена
по утакмици, био је најбољи
шутер „тројки”, али и члан
идеалне петорке КЛС-а.
Утакмица против Крагујевчана почиње у 19.30.
Ових дана из КК-а Тамиш
стигла је још једна вест која
појачава углед тог спортског
колектива. На изборној скупшти ни Удру же ња клу бо ва

Кошаркашке лиге Србије за
првог човека поново је изабран Дарко Јовичић, председник КК-а Тамиш.
То значи да ће Јовичић и у
новом двогодишњем мандату,
од 2017. до 2019. године, бити
руководећи човек КЛС-а.
У другом колу Прве регионалне лиге Крис-крос је на
свом терену победио екипу
Светог Ђорђа из Житишта са
76:75, по четвртинама: 18:17,
17:20, 16:20 и 25:18.
После четрдесет минута
беспоштедне борбе победа је
припала домаћем тиму, и то
захваљујући поенима које је
Вељко Бојовић постигао 0,3
секунде пре последњег звиждука судија.
– Наш тим је био изузетно
ослабљен, јер нису играли
Милош Верначки и Стефан
Илић. Ипак, тимском игром
успели смо да надоместимо
тај недостатак. Честитам
мојим момцима на победи –
рекао је тренер Крис-кроса
Петар Марковић.
Кошаркаши Динама остварили су прву победу у новој
сезони Друге регионалне лиге,
с новим тренером Иваном
Радовановићем на челу. Они су
у локалном дербију савладали
Јединство из Качарева са 72:65.
За Динамо су играли: Николић (10 поена), Слијепчевић
(четири), Мићић, Секулић
(17), Стојиљковић (четири),
Кањевац (24), Машић (два),
Петровић (11 поена), Андрић
и Нешић.

Светлана Ничевски, капитен
ЖРК-а Панчево.
Екипа из нашег града играла је у саставу: Сања Павловић, Ивана Рупчић (три гола),
Светлана Ничевски (три),
Драгана Чакмак (пет), Маријана Трбојевић (један), Ивана
Новаков (два), Јована Рикановић, Невена Џелајлија (пет),

Катарина Шуберић (три), Невена Станишковић (један),
Марија Милићевић (пет голова), Михаела Хучка, Магдалена Живојнов и Тамара Бернардић.
Важну победу извојевали су и
рукометаши Јабуке, који се надмећу у Првој лиги „Север”. Они
су на свом терену победили
Херцеговину из Сечња са 27:20,
па сада заузимају треће место
на табели, са четири бода.
У Другој лиги „Север” ОРК
Панчево наставља да ниже
победе. Момци које предводи
тренер Душан Грандов савладали су Далматинац из Риђице с 37:30.
Најефикаснији је био Лука
Јовановић, који је постигао
десет голова, а по шест пута у
листу стрелаца уписали су се
Лацко и Павловић.
ОРК Панчево је на првом
месту на табели, с максималним учинком у прва четири
кола.

НОВИ УСПЕСИ КАРАТИСТА ДИНАМА

СТИГЛА БРОНЗА ИЗ САЛЦБУРГА
Кадетска селекција Рагби
клуба Динамо 1954 успешно је
започела такмичење у Првенству Србије.
Момци које предводи тренер Филип Димитријевић на
свом терену су савладали београдски Победник са 10:5.
Поене за тим из нашег града
постигли су Барбул и Трифуновић.

Стране припремио

Александар
Живковић

Такмичари сениорске репрезентације Србије искористили
су прошли викенд за наступ на
турниру „Аустрија опен” у
Салцбургу. У изузетно јакој конкуренцији од преко 1.000 такмичара из 52 земље борцима из
Србије припале су две медаље.
Најбољи такмичар српског
националног тима и овог пута
био је Слободан Битевић, који
је освојио бронзану медаљу у
категорији преко 84 кг, па је
тако наставио континуитет
освајања трофеја на овом престижном турниру. На путу до
одличја Боба је веома сигурно и
атрактивно победио пет одличних ривала из: Аустралије, Турске, Француске, БиХ и Азербејџана. Наш суграђанин је једини
пораз претрпео од Немца Хорна, победника у овој категорији.

Никола Јовановић је одлично стартовао у категорији до

75 кг. Остварио је победе над
противницима из Исланда и

Рукомет
СЕХА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЦЕЉЕ
уторак, 17. октобар, 19 сати
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Панчево: ЖРК ПАНЧЕВО – КУЧЕВО
субота, 17.30
ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Мокрин: Ц. ЗВЕЗДА –ЈАБУКА
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Ада: ПОТИСЈЕ – ОРК ПАНЧЕВО

Одбојка
СУПЕРЛИГА
жене
С. Пазова: ЈЕДИНСТВО–ДИНАМО
ПРВА ЛИГА
Београд: ПАРТИЗАН–БОРАЦ
ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
жене
Б. Паланка: ПАНОНИЈА – ОДБОЈКА 013

Кошарка
ПРВА ЛИГА СРБИЈЕ
Панчево: ТАМИШ–РАДНИЧКИ
субота, 19.30
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Ковин: РАДНИЧКИ – КРИС КРОС
ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Качарево: ЈЕДИНСТВО–ШИМАНОВЦИ
Б. Н. Село: БНС–ЖЕЛЕЗНИЧАР

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Н. Пазова: РАДНИЧКИ–ЖЕЛЕЗНИЧАР
Панчево: ДИНАМО 1945 – ОМЛАДИНАЦ
субота, 15 сати
ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Омољица: МЛАДОСТ–ПРОЛЕТЕР
недеља, 15 сати
ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Б. Н. Село: СЛОГА – Ц. ЗВЕЗДА
Старчево: БОРАЦ – ЈЕДИНСТВО (К)
Уљма: ПАРТИЗАН–ЈУГОСЛАВИЈА
Гребенац: ВУЛТУРУЛ–СТРЕЛА

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Мраморак: ПРОЛЕТЕР–ДОЛОВО
Баваниште: БСК – С. ТАМИШ
Гај: ПАРТИЗАН–БУДУЋНОСТ

ДОШЛИ НЕКИ ЛЕПИ ДАНИ...

– Добро смо играле. Иако
је Металац повео на почетку,
брзо смо преокренуле резултат, па смо на полу вре ме
отишле с пет голова предности. У настав ку сусре та
нисмо дозво ли ле ника кво
изненађење, а шансу да играју доби ле су и девој ке с
мањом минутажом – рекла је

Овог викенда

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Панчево: МУНДИЈАЛ–УНИРЕА
Избиште: ПОЛЕТ–ГЛОГОЊ
Самош: ПОБЕДА–МЛАДОСТ

С РУКОМЕТНИХ ТЕРЕНА

После неколико недеља љубитељи рукомета у нашем граду
у уторак, 17. октобра, поново
ће присуствовати правом
спортском спектаклу. Наставља се надметање у регионалној СЕХА лиги, а момци које
предводи тренер Иван Петковић тог дана ће угостити великог ривала – у Халу спортова
на Стрелишту стиже Цеље из
Словеније, некадашњи шампион Европе.
То ће бити одлична прилика за све поклонике овог спорта да у што већем броју дођу у
панчевачки „храм спорта” и
буду сведоци исписивања још
једне странице спортске историје нашег града.
Љубитеље игре с лепљивом
лоптом прошле недеље обрадовале су и рукометашице
ЖРК-а Панчево. Девојке које
предводи тренер Марко Крстић гостовале су у Краљеву, где
су победиле домаћи Металац
са 29:21.

СПОРТСКИ
ВОДИЧ

Немачке, али је у трећем колу
изгубио од хрватског борца.
Традиционалан међународни турнир „Београдски победник” одржан је у недељу, 8.
октобра, а на њему су такмичари КК-а Динамо постигли
запажене резултате.
Приоритет на овом турниру
био је наступ кадета, јуниора и
млађих сениора који се припремају за Светско првенство.
Сребрну медаљу освојио је
сениор Александар Анђелковић, а бронзама су се окитили
кадети Милош Стефановић и
Александар Здешић, као и млађа сениорка Тамара Живић.
Иако су се одлично борили,
без трофеја су остали: Никола
Ивановић, Урош Петровачки,
Марко Пуљаревић и Јана
Којичић.

Прошлонедељни
резултати
Рукомет
СУПЕР Б ЛИГА
жене
Краљево: МЕТАЛАЦ–ПАНЧЕВО

21:29

ПРВА ЛИГА „СЕВЕР”
Јабука: ЈАБУКА–ХЕРЦЕГОВИНА

27:20

ДРУГА ЛИГА „СЕВЕР”
Панчево: ОРК ПАНЧЕВО – ДАЛМАТИНАЦ 37:30

Кошарка
ПРВА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: КРИС КРОС – СВ. ЂОРЂЕ

76:75

ДРУГА РЕГИОНАЛНА ЛИГА
Панчево: ДИНАМО–ЈЕДИНСТВО

72:65

Фудбал
СРПСКА ЛИГА „ВОЈВОДИНА”
Зрењанин: РАДНИЧКИ – ДИНАМО 1945
Панчево: ЖЕЛЕЗНИЧАР–БОРАЦ

0:1
3:0

ВОЈВОЂАНСКА ЛИГА „ИСТОК”
Пландиште: СЛОГА–МЛАДОСТ

3:2

ПРВА ЈУЖНОБАНАТСКА ЛИГА
Иваново: СТРЕЛА–ДУНАВ
Јабука: ЈУГОСЛАВИЈА–БОРАЦ
Качарево: ЈЕДИНСТВО–БАК
Влајковац: ЈЕДИНСТВО–СЛОГА

2:2
0:5
1:2
0:1

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–СЕВЕР”
Војловица: МЛАДОСТ–ПОЛЕТ
Глогоњ: ГЛОГОЊ–МУНДИЈАЛ

2:0
0:2

ДРУГА ЈБ ЛИГА „ЗАПАД–ЈУГ”
Б. Брестовац: БУДУЋНОСТ–БСК
С. Тамиш: С. ТАМИШ – ПРОЛЕТЕР
Долово: ДОЛОВО–КОЛОНИЈА

2:3
7:2
0:0

ШАХОВСКИ КУТАК

Janet
8
7
6
5
4
3
2
1
A

B

C

D

E

F

G

H

Мат у два потеза
(решење из прошлог броја: Ле4)
Избор Р. Радојевић

И ТО ЈЕ ПАНЧЕВО

ПРЕТПОСЛЕДЊИ ВИКЕНД TCR ШАМПИОНАТА

„АЛФА” ОПЕТ ЗАРИБАЛА
Без пласмана у Кини

Најбољи српски аутомобилиста, наш
суграђанин Душан Борковић, прошлог викенда је учествовао у тркама
претпоследњег овогодишњег надметања у TCR светском шампионату,
које је одржано у кинеском Џеђангу.
Популарни Дуца је у суботњим
квалификацијама начинио истински
подвиг, с обзиром на то да стаза у
Кини није погодна за „алфе”, али ни
за „аудије”, што је на својој кожи осетио и актуелни првак света Стефано
Комини. Наш ас је имао петнаесто
време у квалификацијама, али је у
првој трци стартовао с једног места
изнад, с обзиром на то да је друго-

Ипак, све то није га спречило да се
лавовски бори с доминантнијом конкуренцијом, а да је било само мало
више среће, гледали бисмо га у борби
за знатно бољи пласман. Борковићу је
буквално недостајала десетина секунде за бољи пласман, али једноставно
није му се дало.
– Нисам задовољан резултатом, али
сам се заиста суочавао с великим проблемима на стази. У свакој кривини
блокирао ми је точак, што ме је знатно
успоравало и отежавало контролу над
аутомобилом. С баластом од десет
килограма изгубио сам драгоцено време, а то ме је и онемогућило да уђем у
првих десет и стартујем на другој трци
с челне позиције. Стаза је таква да је на
њој готово немогуће обилазити – рекао
је Борковић после квалификација.

пласирани у генералном пласману,
Атила Таши, мењао мотор, па је кренуо са зачеља. Такође, Борковић је по
пласману заправо био дванаести, јер
се резултати возача „хјундаија” не
бодују, с обзиром на то да они званично у шампионат улазе тек идуће
сезоне.
То практично значи да је Борковић
био на само два места од освајања
нових бодова у шампионату, у коме се
бори за пласман међу пет најбољих
возача.
Проблеми с подуправљањем и преуправљањем аутомобила, велико
заношење у кривинама, али и проблем с кочницама били су отежавајућа околност Душану Борковићу у
суботњим квалификацијама, а не
треба заборавити да је он у Кини
возио и с додатних десет килограма
баласта, што га је знатно успоравало
у односу на ривале.

Борковић је у главној трци стартовао иза двојице возача „хјундаија”. У
питању су легенде аутомобилског
спорта – Италијан Габријеле Тарквини и Швајцарац Алан Мени. Тарквини је бивши возач „Формуле 1” и
вишеструки шампион у WТCC-у,
ЕТCC-у и BTCC-у, док је Мени, такође ветеран, узимао титуле у BTCC-у.
На жалост бројних навијача, најбољи српски аутомобилиста Душан
Борковић окончао је девети викенд
TCR светског шампионата без пласмана, јер су му у првој трци у кинеском Џеђангу оштећени интеркулер
и турбина. Возач „алфа ромео ђулијете” с бројем 62 „НИС–Петрол
тима”, уз подршку грузијског тима
„GE force” и италијанског тима
„Ромео ферарис”, упркос великим
напорима да наступи у другој трци,
није успео, па је након овог викенда
и укупно 18 трка остао без пласмана

Још Дубаи и крај сезоне

на чак десет а да ниједном до тога
није дошло његовом кривицом.
Већ у првом кругу прве трке Борковић је имао контакт с Панисом, који
је прерано закочио, што је довело до
оштећења интеркулера и турбине, али
и моменталног одласка у бокс. Чланови Душановог тима, нажалост, нису
успели да оспособе аутомобил за другу трку, због чега су гледаоци у Кини,
али и широм света, који су ова надметања пратили путем малих екрана,
остали ускраћени за наступ једног од
најбољих возача у шампионату.
Податак да чак у половини трка
није могао стићи до бодова и да је
сваки пут разлог био квар на аутомобилу, говори колико је фрустрација
Борковић доживео током ове сезоне,
у којој је, упркос свему, на самом
врху. Наш суграђанин имао је огромну жељу да у овој сезони уложи целог
себе, своје време и таленат у развој
„алфе”. Без обзира на велику жељу,
прошао је кроз праву психичку агонију и притисак који ниједан спортиста
не би желео.
И поред свих свих проблема, који
готово да нису престајали током читаве сезоне, као и чињенице да ни следећа стаза у Дубаију не погодује
„алфи”, Борковић ће учинити све да
на најбољи могући начин заокружи
сезону и покаже да је из свега изашао
још јачи, на радост великог броја
навијача, због којих већ годинама
оставља импресиван утисак на тркама широм света.
– Трке су готове, а ја нисам уморан,
пошто сам извезао само један круг. То
уме да буде баш фрустрирајуће. Целе
сезоне имам проблема са аутомобилом, а сад је отишла и турбина. С друге стране, „голфови” су толико
доминантни да постаје већ смешно
шта се дешава у шампионату. Не
желим да испадне да кукам, али више
је него очигледно колики је мој потенцијал и какве сам резултате имао
током сезоне. Ово је већ превише.
Последње трке у Дубаију такође су на
спорој стази, која не одговара „алфи”,
међутим то ме неће поколебати да
дам све од себе. На крају, желео бих да
захвалим спонзорима, пријатељима и
свим навијачима, који ме ни у једном
тренутку нису напуштали. Захвалан
сам мојој Србији, која је стала уз мене
и омогућила да је репрезентујем на
најбољи начин – додао је Дуца.
Последњи тркачки викенд у овој
сезони биће одржан у Дубаију, 17. и
18. новембра. Душан Борковић после
девет TCR викенда заузима осмо
место у генералном пласману, са 108
бодова.
А. Живковић

Пази кога газиш
Људи су, кад их наједите, као дивље мачке. Гепарди униште непријатеља пре но што и схвати шта га је снашло. Лавови се са чопором
истомишљеника устремљују на мету. С мишићавим и робусним
тигровима не одмерава се памет, већ снага. Рисови обневиде од
беса, па у окршају више повреде себе него другу страну...
Коме год да сте се замерили, широм отворите очи и прилагодите тактику. Осим ако сте ударили на гепарда. Тада зовите попа.

Ко је рекао „Пинк Флојд?”
Знате ли за оног монаха што је од хиљаду цигала градио зид? Тек
кад се малтер осушио, схватио је да једна цигла у средини стоји
накриво. Силно се постидео, па је посетиоце манастира водио у
обилазак увек вешто избегавајући своју грађевину.
Тек у позним монаховим годинама један гост виде и похвали
његов зид. „Зар не видиш ту циглу што штрчи?”, упита монах.
„Видим. Али видим и 999 осталих које су савршено сложене.” У
који део свог зида ви гледате?

НАДМЕТАЊЕ МЛАДИХ ШАХИСТА

МАРКО НИЖЕ ПЕХАРЕ
После наступа на Првенству Европе,
на којем је са успехом представљао
Србију и Панчево, наш млади суграђанин Марко Милановић наставља да
постиже врхунске резултате у шаху и
на регионалном нивоу.
У Београду је прошлог викенда одржан велики међународни кадетски
турнир, на којем је учествовало преко
100 такмичара из Србије и иностранства. Марко се овог пута надметао у
групи са три године старијим ривалима, али то га није омело да освоји још
један вредан трофеј. После пет кола,
са само једним ремијем у мечу са

Александром Савићем, такође кадетским прваком Србије, Марко је турнир завршио на првом месту и тако
заслужио још једну златну медаљу.
У најмлађој категорији опробао се
и Марков шестогодишњи брат Павле.
Он је поделио друго место са још једним такмичаром. Пошто су обојица
имали једнак број поена и потпуно
идентичне додатне критеријуме, за
утврђивање коначног редоследа прибегло се жребу. Павле је имао мање
среће, извукао је број три и освојио
бронзану медаљу.
А. Ж.

Осмехчићем ћу те, осмехчићем ћеш ме
Доказано је да наш мозак нема појма када се смејемо истински,
а када лажно. Чим се покрену мишићи задужени за осмех, мозак
почне да лучи ендорфин и тако нам лечи и тело и душу.
Стога покушајте да сат времена непрекидно задржите осмех
на лицу. Ефекти ће бити такви да ће вам ова вежба прерасти у
навику. А тако ћете растерати и све оне дивље мачке из прве
приче.
В. Ђурђевић
Д. Кожан

µ

КАКО ЋЕТЕ ПРОВЕСТИ ВИКЕНД?
Стефан
Раденковић,
средњошколац:
– Углавном ћу
провести време код
куће с породицом
и с друштвом у парку.
Ако будем имао
времена, гледаћу
и серију „How I Met
Your Mother”.

Тамара Денић,
гимназијалка:

Алекса Калинић,
средњошколац:

– Немам неке
посебне планове.
Планирам да учим
и да се видим
с другарицама.

– Овог викенда
ћу се видети
с другарима,
учићу и играћу
игрице ако будем
имао времена.
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